
Շօօջ1շ 
7հւտ ւտ ա Ճւ%ւէշւ1 օօբ^ օք ա Եօօհ էհսէ պ/ատ բրօտօր^օժ քօր ^օոօահօոտ օո հԵրա^ տհօԲօտ Եօքօրօ ւէ ^ստ օաօքսէկր տօաաօժ Նյ Օօօ§1օ ատ բաէ օք ա բրօյօօէ 
էօ ոահօ էհօ ^օրևԲտ Եօօհտ ժ^տ^ՕVօաԵ1օ օոհոօ. 
1է հստ տսոհ^օժ 1օո§ օոօս^հ քօր էհօ օօբ^ոջհէ էօ օճբհօ աւժ էհօ Եօօհ էօ օոէօր էհօ բսԵեօ ժօաաո. ճ բսԵեօ ժօաաո Եօօհ ւտ օոօ էհսէ ^ստ ոօVօր տսԵյօօէ 
էօ օօբ^ո^հէ օր ^հօտօ \շ%ա1 օօբ^ոջհէ էօրա հստ օճբհօժ. \\հւօէհօր ա Եօօհ ւտ ա էհօ բսԵեօ ժօաաո ապ օօսոէր^ էօ օօսոէր^. ԲսԵեօ ժօաաո Եօօետ 
աօ օսր %ԱէՇՊ/Այտ էօ էհօ բստէ, րօբրօտօոէաջ ա ^օսհհ օք հւտէօր^, օսեսրօ աւժ Խւօա1օժ§օ ԺտԲտ օեօո ԺՄեօսե էօ ժ^տ^ՕVօր. 
Յ^աէտ, ոօէսեօոտ աւժ օէհօր աաջեահՁ. բրօտօոէ ա էհօ օո§աս1 Vօ1սաօ ահ սբբօա ա էհւտ եէօ - ա րօաաժօր օք էհւտ Եօօհ5տ 1օո§ յօսրոօ^ քրօա էհօ 
բսԵետհօր էօ ա հԵրայր աւժ եոսե^ էօ ^օս. 

Ստջ§օ §աճօեոօտ 

Օօօ§1օ ւտ բրօսժ էօ բաէոօր աէհ հԵրաւօտ էօ ժւ^ւհշօ բսԵեօ ժօաաո րրաէօրա1տ աւժ ասհօ էհօա ^ւժօէ^ սօօօտտւԵէօ. ԲսԵեօ ժօաաո Եօօետ Եօ1օո§ էօ էհօ 
բսԵեօ աւժ ^օ աօ աօրօէ^ էհօե օստէօժաոտ. Ի^օրէհօէօտտ, էհւտ ^օրե ւտ օճբօոտր^օ, տօ ւո օրժօր էօ հօօբ բրօV^ժ^ո§ էհւտ րօտօսրօօ, ^օ հա^օ էսհօո տէօբտ էօ 
բրօVՕՈէ սԵստօ Ե^ օօաաօրօա1 բաեօտ, աօեւժաջ բ1սօա§ էօօհուօսէ րօտէոօեօոտ օո սսէօոտէօժ զսօր^ւո§. 
\\^օ սէտօ ատՃ էհսէ ^օս։ 

+ 1\4ռԽ ոօո–շօարո6րշա1 ստշ օքէԽ քւԽտ Պ/շ ժօտւ^ոօժ Օօօ§1օ Տօօե Տօաօհ քօր ստօ Ե^ աժհսժսս1տ, աւժ ^օ րօզսօտէ էհսէ ^օս ստօ էհօտօ եէօտ քօր 
բօրտօոսէ, ոօո–օօաաօրօա1 բսրբօտօտ. 

+ Աշքրաո քրօա ԱսէօաԱէօժ զսօյատ Բօ ոօէ տօոժ աւէօւրաէօժ զսօոօտ օք աւ^ տօրէ էօ Օօօ§1օ5տ տ^տէօա։ 1ք ^օս աօ օօոժսօճո§ րօտօաօհ օո ասօհաօ 
էրաւտ1սէաո, օբեօսէ օհաաէօր րօօօջաեօո օր օէհօր աօստ ^հօրօ սօօօտտ էօ ա 1ա§օ աոօսոէ օք էօճէ ւտ հօէբքսԼ բէօստօ օօոէսօէ ստ. \\^օ օոօօսա^օ էհօ 
ստօ օք բսԵեօ ժօաաո ոտէօրաէտ քօր էհօտօ բսրբօտօտ աւժ ապ Եօ սԵ1օ էօ հօէբ. 

+ Աաոէաո ԱէէոհսՈօո 7հօ Օօօ§1օ “^սէօրաահ” ^օս տօօ օո օսօհ եէօ ւտ օտտօոէաէ քօր աքօրրոա^ բօօբէօ սԵօսէ էհւտ բրօյօօէ աւժ հօ1բա§ էհօա հոժ 
սժժւհօոսէ ասէօոսէտ էհրօսջհ Օօօ§1օ Բօօհ Տօաօհ. Բէօստօ ժօ ոօէ րօաօVՕ ւէ. 

+ 1Հ66բ Ա Խյ<21 ^հս^օր ^օսր ստօ, րօաօրոԵօր էհսէ ^օս աօ րօտբօոտւԵէօ քօր օոտսոո§ էհսէ ^հսէ ^օս աօ ժօւո§ ւտ 1օ§ս1. Բօ ոօէ ստտսաօ էհսէ յստէ 
Եօօսստօ ^օ ԵօհօVՕ ա Եօօհ ւտ ւո էհօ բսԵեօ ժօաաո քօր ստօրտ ա էհօ Սաէօժ Տէսէօտ, էհսէ էհօ ^օրհ ւտ սէտօ ա էհօ բսԵեօ ժօաաո քօր ստօրտ ա օէհօր 
օօսոէոօտ. ^հօէհօր ա Եօօհ ւտ տհհ ա օօբ^ոջհէ Vա^օտ քրօա օօսոէր^ էօ օօսոէր^, սոժ ^օ շաոՂ օքքօր ջսւժսոօօ օո ^հօէհօր սո^ տբօօւհօ ստօ օք 
սո^ տբօօւհօ Եօօհ ւտ սհօ^օժ. Բէօստօ ժօ ոօէ ստտսաօ էհսէ ա Եօօհ5տ սբբօաաւօօ ւո Օօօ^էօ Տօօհ Տօաօհ աօաւտ ւէ օսո Եօ ստօժ ա սո^ ասոոօր 
սո^ահօրօ ւո էհօ աօր1ժ. Շօբ^ո^հէ ւոքոոջօաօոէ հսԵւհէ^ օսո Եօ զսւէօ տօVօրօ. 

ՃԵօսէ Օօօ§1օ 6օօե Տօտրօհ 

Օօօ§1օ5տ աւտտւօո ւտ էօ օր§սաշօ էհօ ^օրէժ^ աքօրոաէաո սոժ էօ ասհօ ւէ սո^օրտսհ^ սօօօտտւԵէօ սոժ ստօքսե Օօօ§1օ Տօօհ Տօաօհ հօէբտ րօսժօրտ 
ժ^տ^ՕVօր էհօ ^օր1ժ5տ Եօօհտ ^հւէօ հօէբւո^ աւէհօրտ սոժ բսԵհտհօրտ րօահ ոօ^ սսժւօոօօտ. Vօս օսո տօաօհ էհրօս^հ էհօ քսհ էօճէ օք էհւտ Եօօհ օո էհօ ^օԵ 
սցհէէթ։//հօօճտ.ցօօց16.օօա/ 
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0ՋՈ^Ջրճ Շօ116§6 

Լւհարյ 

աօծք րտր օրՉսրտյ օր 

յօտւ* տճ&ւրտր յտտճւ 
օր ւճ^տտւ^օէ, աճտց. 
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8ԱՌԱՀԱԲԱՆ 

քթյազա֊մ՝ յՏստևա&ա հագևարակաև կրթա֊^ 

(Օրամեց որ *ք* նաէՏքէ գարոլյք ոՏափ րրխոաաակաև կրո֊ 
պայ&սա֊ո^քձ ևաԽ էրևևքաէ*Հյա/լէս^ք/լյոգԷեոք9****֊ 

կա/է ևղև. *ֆշքք* Լ– Հէաէա&ս&փքյ աաՕրնայն րյարևպաշաէքք 
**աա^ Ղաէաոաոոաա.Տոա ւԼւաայւ օւ^ւ«ւ<ւա«ւոքւււ աոտ❁աաճտ աաաաա *֊֊ - ֊ ս֊ ֊– ֊ ՚1 ֊ ֊ ■ ֊ ֊ ֊ 9*ա1 

«քև «ր–*յ Ծրր-հքհտ^ ԳզՅա"աա,հսքե կրմա • որ և. 
քոա –|ւ^աւ/3 ևաձ*Խ շաւէզ^ հոՏ$գևրձ այԽպթխ^թ որ քքքթ» 
ոլյըյէցթքյոճպէյՏոև արարևոզ%աէճչաեո թէէ ԼկաւաԽդԽ 
փաւկ \է %աաա պար փոճպւոոՐ որախր հրաժէրշչե փաւօ^ 
րկէքո ոաժրալ քէ աէրաոՏոակոդթր. կոքա ըևքէ֊աեալ յօժա+ 
րէցքԽ, թէպէա ե֊ աշէարհակալղր հզոր էցէ աէա/է* 
^Տ»» Բեպկա Լ որաոկա/ւև/է այր րարհրոԽևալ֊ յա^ 
մԼհմրյաՏ** Հչոէ*քէ ոչ֊ դ1րպէուՀքև փֆպէ* և *զխարհէկ է 
Աաշև*պՈ է հաէէէք կէ&ցոոցյո և. կամ*վոՏաակաՏՏւ Աք&Լ 
նայկալ և> մէԳոա/Խա^ յոՏափպաաւի ք ասչէ֊և. փա$սա*ո^ 
րէրաէփ յաշէարհի մէաԽա^որԷ 9է սորա մխիթարա֊ք34ր^ 
նկնք որ էֆօրքՏոոկ աարադրկ յաէԱրնէոթէ զահսճորոկսԽ 
վաքէրըճՏէ/թ, վոախսգ Լ ղյափքԽ&ա օ&ցաւո/էայ « |Լ^ 
աէԳչոՀտ կքԽ աէարէկ ղր յոսկէկույլ ապարս&ոԽ ա/տոթ֊յ 
նակոԽ ծֆրաձեկօ/Էր պ&ր2ճպցէալյ որ էս որևէդթ արէ֊շ 

հո&դէրձ սարսկրյտհկ նպպո, գսպաագոպէ հնա֊ 

0ւցւէ՚ւ26ճ 



րիւթ փափագկր / տասապեալ խզիկ* մենակեցաչխ 
երթևեկել և անդ զաղթատին գրգչեակսն և զսբսրլ 
կերակրիկն նոցա% թան զարթունի գահոմն բարեկենգա^ 
նութիմն վերագասկր ւ^Հ^Տւ աՍեչաեգթ վասկր հանա^ 
պազև գահագլուխ սրբազան պեր7ճսիասացն հայրապեա* 
որ9ի կենցաղ^երկխակրօնիչխ այնսցիկ մտգթն ևեթ երևու^ 
թացեալ և աս չժսւժալսրտթ» զի վքիպեաց %ի գա^ 
սուկ նոթա ք զերվեահսնգկտ ուղցութիանս նորքն հրա^ 
շազան յօրքնուածսվթ նկարագրկր է 

11^11՝նդ խսաակրմնութ եսձն տարազլ երսնելեացն 
գթեալդթ և յոչկութիմն զիրան աաևիցի թկ հի չքքնն 
այժմ՝ւ ապա և շիցեն սդթա սաոյգ 9 կամ*աւելորգգթ րսն 
զոր եդենն% գրեցսն տ թթրրամիա մարգկաեգ երկբայսւ^. 
թիմն և աս երսնեյեզթԽ (սեվէ (քնկր երբեմն յորժամ* 
դժարս հնագոմնիչխ .թան զքխթեանս (նթեոնուքն ♦ ասյլ 
ոյէ ուրուր երկբայութեաա§բն սաաձտրրացեալ սնհեաա^ 
***սյ հրեշտակակրօեիչխ թազստափսրութիան, Փէէ/^ձ 
ատ միանգամ* ածիցկ զասաուածայքն սիրոյն պՀՀաւր 1ւ ըզ^ 
հսնդերձեալ բարեացն ցանկալի* որթ զամենագքն չաք՝֊ 
շարանս ժամանակիս թեթև գործկքն ասս նոսա է |\«յքյ 
ոլզծսնր ծանր ճգասնայ ևեթ հսնգկս ասաքի սանկ մերդ 
մաաեսնս , ասյլև զօրինակս կարևոր և անհրաժեշտ ուքլ 
ղալթևանւքն ցա.ցեալ և. պէՕրս-ևը^թեսՕ» ախօփց , յպր. 
դպա ասպթքնասկր փսստակաա֊որալխ (քնի հետևորլ այսո^ 

տէկ էԸ&Ա թկպկա և յ՚պը& րլ համԼրձակիցթւ* 
|։։ւ/ք Կխ արդևէտ և. մաա1րնաքրաք> ֆղՀթ որ փո/թ 

կապսն ամնկորասսա պահել գասոտքնի արանթն նկարա^ 
գիր • | *յթասեաս և Հպելսնիմոս, ||ւոիրմնիոա և ^Հաաքնո^ 
աի և քվ\\կոփի(ոս ք և որթ ըստ նոցօնկ բազոսկր յարևե^ 
էԷպքՏ և յարևմաեայց արժոնաւսրթ յիշատակաց ցկա^ 
տարած գարուց % որթ գսնձ ամբարեցքն եկեզեցւոյ գրաԼ 
լոր վաաոակհթն, կ որ 9ի լջոյ և 9ի աեամնեըյյ զյւքարս աո^ 

տուածսնուկր հարանցն 9ի գիր սոմեալ և կ որ յասաի^ 
նախ գրուածոց թ արգմսնաբ ար յալլ լեզու. փոխեալ• 
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Ժ"Ր"9 •երԸ*1 11*^րր*֊։տր**4– **քէՀեացի հաւա֊ 
քթպ^աոաֆնաթէ րոաին թարգմաՈաթևամրԽ և չիակա*. 
տար ծաեօթ ւոթէամիր ա 

1*նոի* էրկասիրա.թիւն յօժաքէրալև. անրսցնախ*. 

ն1ոպք հա^ստևյյթյայլև այլ գար* Գ (\°է*,ա3 ևյ\^էո~ 
ր*աք "ր /Տ»ձ &հաս ^ Սրոս նոցա 9ի ժաման « որ և խ.^ 
քատանշխրյսք/նյսնէ &աց ուրոթ» ըաո օրինակի հսոստ^ 
մանց մաաԼնագրացն աո այը* յագցաց է ւկնչև յևաոք 
րևՏէ սա. վիրքին իեդարձակ1րալյօրիե1րցաւ. 
մասմրսՏա մի իաս&ուրդ ՛ի հնոց էւ 9է նորոց 9 ոչ՜ քհնսցն 
դամէրնաաքն պարանակէրալ և. ոչ֊ աաՌրնայն պարոանակէ*, 
քսվքն հսաեալ 9ի և. 9ի վթմևակ հաւյատմանցն որ աո. 
օտար սպքս գտսՏփ արդ , |^– ՝ք> սակս այլև այլ՜ դարա֊ց 
թարգէ1աեա–թ1րս կրկքճւ օրթէակադիրր ՝Է վեր ևրևԼցաքև. 
•Գ հ(ն ւ և. միւսն նոր՝պսր և երկրորդ կոչեիր . Օևրկա֊ 
սմրսակ թարդաէմնոսթ էր անցս պաչափ քնչ^ աորՈգէրլ մար*, 
թացապջ 9 ասասցատ աա կաւու^ի* «ձ քփժէնայն 
աո թարգմւմնչցրլ ^րդիաԼ ասէր/յ դի կ 9է նմա և. 
հէյարափրքէե քրէլէ վարսն կֆսփրիոսէ , սլէսկ պա֊ 
մևնօցն յէրաին գարուց աշիաատսւ թիմն * գի ոմանց յէյր^ 
կար պաամոա֊թ Տրսնց անափյէ^ա^ ա^) օրինակս 26|^V 
քնարար դաէրսղ, որոյ կարգադրալՀճմնաչի \\աըամ&է |)Ն% 
վըէ/նոցաց աոաքնորգ է յսցա աոնէրն ստու.դիւ. և. յու.թէր^ 
րպադ դարան դա/րալ աիտացիկ • ճ. դարձէրասլ յոճոյ շա^ 
րագրածոիտ աիոց րապմացշատ իսկ ևրևփ հԽոթխննս֊ 
րքն ք թկպկա և. ուրկթ ևրրէ-թ աէրսցքն ի նմա օաարսպ*, 
դի Լ ոամիկ Յաքկթպ դար մարթ կ կարծևլ յէ֊տին գրչաց 
ձէրոնէրրկցաեթիան է \*սրսյայա կ թկ 9ի հնսց ս/նաի մին*, 
շև. ցվկէսյասկքն կան 9ի նմա թարգմս/նա.թիւ%թ գար աո. 
հասարակ հ(6» կսչէոֆ $ թօդէրալ սնարիդ թկ և. 9ի միֆին 
գարուց կաքցէն 9ի նմա և ՚ՀքԷթ 9 և. թկ Արր և կամ՝ ձտ 
ոմս/էտ պ չունէրըսի ց*պ*դ 9ի Արոին հաւաստիս ուսակթ է 
|\քք հաաէտթս֊Յնդ այդ հինաւ-սնդ թկ էրրր և. յումմկ 9ի 
մի ամփաիևալկ յայլ և այլ^ուրոքն հսոստմ&նց դոր 9ի 
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4էր «4քր */*տրէ **Կլ ^•ա*^տւ–յ^ 
շաաակարա * ք^^ՓհԽ հ*Հէ ք>քքՏ*է^*»ւ* քք. 
տէրալ իբր ^աաաոէՏւ և. հքէսգ ա*ք*փ յաաաջՀի1լԽ\իէ, րք>. 
7^“։ ■ աաէենաաաաաա>րր ևրրարգտաքՅ 1աաեէհ ար 
,, թԼաճբ գաւրա.թԼա&իւրայ ժաաՔա՚հէրցզշ 1քրիլ»յ~֊ 
ո *յսբսաւ36 մաաԱէխ, ար գրէորա. *ի արսաի*. աաաա* «լ 
^ եաաաաքձեսճճա քարայ յաաաափաաաեաա/եաա յաաաափաաաէաեփց • աաաամքքե • 
9» Լ\թ*ա1ի Թ՚**աՀսքԽաէ.թ1րա>նա Հ^այար ^ հա/քա. 
« պ1րա**թ1րաՏ> ամրւաան <\*րիքարի ՀՀւրցի, Լ *ի թաքա^. 

•յէրա%.թևաճէ ՚/է ||1»«1(ւՓ^>ւ>ս^ււ»ւ. 
11 էէա*9քհէաէ– “Ււ&՞քք՞յհ^փք՛ ևխաւյտ աս֊քաաակադտ 
•ձ և. րսճտ էէարդապևէոաէաթ-ևէաե լրապես $ ար գաաաաաաա* աաաաա. 
^ աադմաՐ դ ղաևաաաալաե որթեակաա քի աքի հաւ.ստեաադ^ի աէաՏտթ 
*յ*> ւ^111^ է աոեաաան ասաոաաւյեոյ և. փրկչքեա 
^ աքերսյ ՀՀիոոայաի ^ֆրիաասաափ տաճարի ես մաւր խր*ք 
^ աաատոա.ասծաաաձնի և. կևնաակփր արստուակսՏա ոաաւրր 
^ » հրամևՏսա– ճգեագցեաց եդթաաաար ա/երոք |||»^ւ>Լ 
99 ա^9 9 ՝\\“ՀպՒ սՍս սաաա*յա&ԱՀյ(&* **&(** աաաաաիաաքեաաաց 
)) տկարա.թ իւնս գհաաեոկրաւն եդրսաա.րս քար ֆարգեաքք 
Ո պաիափագ տենչսՏաաց իարաաց աարաւ. աՏասաէքեիաա * Լ 
^ է® ՀԱ#ա յաասժարա-թ եաաեա սարա և. ձեո%ատոէ*աաւ>(3 եաաեա 
99 աՂՀ&հւ յաեձն ասի աաո֊եչի րասն ցիաար իաՐ, ևՀեարհիէն 
99 ասաա֊ծօյ կատարեցի, ձեաւաակւ հոգևար աքերա^ 
99 կացոա^թեսքե աէրաոն իմադ *| իրրսքաի աապտեպիաակաալսաաի 

ո1՚էլԾ>"Րփհ/**ր4*17V4* հ*շրկ"*պր «յր 
99 աաիսոի միար աԱաւթ եան Ժոդավցյ և հաաաքամք գմկյրա^ 
99 &*պ^տԿ $արաձա հանդերձ գաա.աէւաար ||իքիկիգք » |/է 
99 Ք^քՒ "Ս" սաաոսածայթա ասր ընթերցալ գրոց աաա֊ 
99 աաձոք և մեկնող, <ցլ4. աէափստաեաար ՝ի աքիաաաին 
^9 հաա^ապլոզլք «լւ«^ ||#աչաււք«է^ կաաԽկաաաաաար 
Յձ ապաաա֊ար 1ւ աեատուր ահձքճաե սրրսա֊թ եամր. պաշաաաաւ* 
99 * ասշակերաեալ֊ բանից և. նմաԽութ֊եաաՀա ըեթ-ա^ 
99 և րադձաա&աաց ՛ինադն նկրտեաոլշ որադ և ոա 
9) Ը*™չր»փ*է Ւրգք ատարաւ աՇաոեաԽս գրոց հաաաաւաոոր 
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ո «■*«*«* Խհք փՀ>+ապ1րաէ . և գպքս ՝ի նորքճ, յոթ, 
ր; գորմաևե ևիրտաասսյասմաքսւթհակւ էրա դրէրլչ 
ր> հՒ՚ֆշ*՝՝•■>•>* 
Լ\ք1կ յւսֆսձէապհ» աևսաեի ատւ րսմրքմեաչյսաքՀի մի հա. 
սպթէրալ գաո. ՝ի երկասիրհաըԽ %ն~ ցպքեփա/ր 
այդ սրթտակ եք ի էէոս» ամենէրլյսւն զոր հթ» թարգմա. 
նութիՏ» կ*չէ՝*@ւ* •ենիաոՏ» %(*յ^սփ** քքշայ» և ոճսփշա^ 
րագրածսյե էս կարգտան և ամենաի հանգաժան<տԱ հա^ 
մաձախ սչյԽդյիկ "V աէւ գասԽթ** է)իյէրա կարգէր/քթ 
գերկապ» ս/աատ/ոսթքմե 9ի ակխցւԽ մաամթէփՆ% գիրաաակսՏԷ» 
ասատյոսէս&ս հարցն և գմաեր սլատուՏա թիւնմե գիսրա^ 
Հլանչիւր աիաիցէս աո արթւոսթ էրանչյ /Տեգ աակաս֊աթիւ. 
էՓ**Լ ամփոփեալ կր է այլ (սա*ն 9ի իայձ» և սլ *էյիս 
որսշեալէս համաձայն թագ փերԽագրախ է թ֊կպկա չիցե 
և. այգ փոթք նշան հնա֊թեաաե $ \**կ աէլ փեքքքՏե 
3*֊#4է* • Խ9 ՛ծ գոգա > իբրև, սեր ոսամեԽխ պյեաթ 
7էֆգԽ իր թափեր » գրագկպթ ժամաեակթ»՝ շքիաեմ՝ոյթ 
աամսէկր լապ+սմ՝ թդլհասատեցթ» ինորսյ .գի գուցե յոթ 
էս ասորի հաւ պթէՏԱեչյ մաաէ/եիա 7ճախացեալ^ ցաքն Հ»յ|քX 
ըա* ր^ք& յայլև այլ^գւէէսկարգսւթինս արսհեալ 
կր • յորմկ և աԱրր/խ ախր ժամու, գսՏեց քհն՚Վ֊ հասպթ^ 
ա&տժթէ արարհալպջքր արդ իսկ սաացստ, գի սՏասրիլ հր 
ը*ա գլի ոխ, կամ՝ գի չեհաս 9ի ձեսս նէսլաք գյիդարձաՏլե 
գաքե թարգմանեցի9» *ի նսրգյ. կամ՝ 3Հշգրտագոի էսս ա֊ 
սհլյ սրպկս թսւեցաս Գ գրմանս 9ի հթ» հասստմաԽյե 
գտէրաԼխսսճևցթՀխՀկէցԱգ վևբ^էտ քՔպնոբաքք թարգ, 
մՏսնսւթեան իպմոմեց 9 լսսէմևգակեաէ գամենփգյե րսսՏե 
մաամրնթ» /Տեգ րթսաեէսաքէց գ/իեվյթ հոՏնգերձ իրաաուր 
ա/ա*Օտ&\էԽղաի. և պյգ •րթոսկ կ պ»ր եքՀքպ>դ Թ^քք֊ 
մաԽ»ւթին կաչխքթ 9 որ և ասպագրեցաս 1ի ք*աիւգա6պիա 
ԳԷ թվականիս (հճԿ 

|*1ք հաք&ւայգ ացպոցիկ կաք *0֊է աոէրլ ևրէրբ թյլ 
սւնէրրկրալ վամե ևրկօտաեչիւր ասացէալ թարգմաեա֊^ 
թ էրսԽցդ * աււաջթ* գի թ արգ մս/ԽԽթիսԱն երկրորդ դրա֊ 
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լ«ւ<ճ փ հատուսոեոց պսպե* %ի հթՏնՒ Գասքիե բո/եէւ 
և. կարդալ. որթսակե, աոս&ց իրիք սցըսցլութեաե 
ճւ սորեք &. ոակաւ փոփոիաւխեԽմքւ • երկրորդ են 
րր“ Գ աա1րալծւպր ՝Է հաղ> ֊ք/շսՀ և ՝ի ՚*ՊրՀք 
շարադրե ւ քաս/ենսս/ե ոճովասացեսղմե հնսքե կամ* մէքմ^ 

նախշս թ®չ֊ ուրեք, աեոեալ պարգի 9 ճւ բոպոլսՐ ամեգասՐ 
փոխահակ սդարգաբո6աւթե§մԱե նու սսաասացսւցեալ *ք* 

սորտւ քհնո/ե սխեմութխն ♦ ձ. երրորդ՝ չշատացեալ աք֊ 
նու յալերս. ուրեք ուրեք և. դայլհսԽգամոեսո որ շերեփ 
ճւ ^ ՝հ յ*փ* բեագրքէե ճւ ^/՝ ^ լատքսե թարգմեՏսու^ 
թեսՏ&ս.գուցե այլևաշլ յո/ե բնագքդտ կայ/Խ փ ժամել 
նակք/ե ս2ճոէ շարագրաեոքե ե մԽոէնագրութեօճ/ե աՏՀ, 
ա/Էաբաէտ հաւսսրեալք ըստ կամե •րքեակոդաչխ 9 ե ո/եոփ 
քեալէցէրե աքլաձախոէփեխՏկթն ճւ «յլ ամենա/Աե 9/ս հոց 
թարգմս/եչկն • |#Ա աււ հնով֊ թ արգմ&ևութ ելսմ/ւե 
էոկ երե է եգեալշ գի են և *է նմա ոչ^ սոսկալ սպաամեւ^ 

քժէ*5*ք ե խրաստ կրկթե եդեալ շձսդարձակ ճւ հասեեսւսսո ♦ 
երկրորդս թե ^$ե յոուաքխոքե ամփոփեալ, փսխո&ցեալ 
ե անշուշտ փ յո/ե բնագրե ոշ հետևակ գրչի • |^5ր դող՛֊ 
ձեսպ֊ 9ի հք&ն սբաոմուքժխՏտ որոց հսսւաաորե ք&սդսար^ 

ձակ ե յ՚չ*յժ յ երկրորդ թսորգսեսեսութ-եոեՏս 9 որոց նոյե^ 
պես եխ ս&շուշտ խրաքոսեչիւր յո/ե բնագքր ք թեպե– 
ճւ չերևեցաւ նսսցքքե հաւասսար հ/&» ըեդարձա/քխ » 

| ^աեուսքեե յքսշաաակեադթե *ի ժատենքա (ժարգսՏա֊ 
նիչթ երեք սֆսցն են • 9է հքն թ արգմԱեսսւթ-եսե» կ^խքկոե 
ոմե ս/խսքեակեաց յսսերսյտ գարուց 9 գորմկ ասքս *ի ՚/եր֊ 
նագրքս ուրեք եօթ-սոեասքեքսլ շ**փ հատսւաեոց♦ |էքք«»4Փ 
պք.»պքա»+ Լա +աղա+աՀաք*Խ.(ԼՀյԱ+ հաքխ 
%էղմս > Աչ/Աւձէ՛ 9է րփ ծրր-ե 9Ւ 4-յ * 
յերկրորդ թսսրգմԱեութեսես յիշատակթ* Գրիգոր է"*֊ 
թոդիկոս (Ժսսրգմաեէչյ/արուց |Հեոփրքսոսքս 9 ճւ հաքք 
գէկ թարգմն/ե^փսրուց երկուց արքսսքորդւոց յկ*սս֊ 
րւոց քեզոլկ է 

\*սկ մեսլ յաոյսջէկօց տպագրութ եսՏայերկատե^ 
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աաՀթարքՀձաւթևա&ցայսփ քքպՏԼձր յ$թհև/րթ հրօլ. 

տաղաէկևլ քմյ պէրկր*րդա*ւե ապէար1րալչղինա էգաաաւաՀ, 
կսնաս. (մ ևամքն և սա լիպաոր2ս«կաւիմևամի կարևոր դա 
տևցոն9ի միասքն տևսսնևլ քչքք* >Հ*մնզի ևչկամխֆ իմկ 
և հատսա֊ած «ֆ մաճդ» կորիդկ յարտադրաթևնկ բանիդ 
«Օրրաացս նաինևադ # ք| ասն պՀք ք^/Տ& ևդԼալ ի յկջ, 
զհաւասալւ նորին երկրորդ (մ«սրգ«քանա.(մեսձն% եթկ 
շարաքքածաէ այչաձձ. թ.չ֊ կր ՀՀտաքք/, շսդձյրպթ ՝ք> 

սաորևան կք աս. կք համևմատ ինդ հնոքն • նսքեսպկս ա֊ 
բարաթ և զհաէևսսօտևալսակէս^աքմիա» հաաոաա֊ած** հնսիե* 
այլէրրկիջէս&» ասևևԼըսԷ գէօսթե յպ>ոշու.Ո յայլախ < 

պկո ղի և իղձթ հնասիրադն լիակատար Ալդքն » տևսևալ 
աուլն (մեր միմՏրասնդ սբպիսի և որդան այլայլա֊իմիան կը֊ 
րևալիցկ մաաևսնա 9ի հնոց անտի մինչև, դկիլէկևոն 
գաբն ♦ ես ղի գործի իմ& կարևոր աումևոն պատրաստիդ 
դև«քդ վաստակաւորացն 9ի բարգաա֊ա7(անս բարբասոլս * 

որ քքնլ Օնացորդթ ևրևեցսն յ երկրորդ (մ արգմա^ 

նփսիմենկ և 9ի հինն չկայր հավասար նոցքն է և յալա կ 
իմ և յևտոլ Ոէ-րևմե (մ ասր դաման ևաէթ էրն 9 զալնոսիկ 9ի կա֊ 
աա*րած իլրպթանչիէ֊ր մասոնդ կամ*դլիադն ամէիաիևդաթ 
մնացորդս կոչիլսվ պնսսա յևրկրորդ (մարգամսնա֊իմենկ ք 
(մ կսլկա և հար իա֊ ր և յիմն իա. չափ հատաէւյսծսվդ ասա֊ 
աձրլու. և հիմն թան ալեր կր որդս ւ Օ իասրդս բոնից ամա֊ 
տէնին լնտրևդպթ զհքն իմարգա/անասիմ եսճն է աղա սկիզբն 
9ի աիարոա֊դն 0| աւղոսի ասր «որ և ալ «միահետ ասծկ 9ի մկք 
ղա«Ռրն«ոյն ևրկարագ ոքն վարս 9 ի«էա «լայնսսիկ որսդ վէր^ 

նադիրդ կոն է Լ\ևա այնորիկ զմսնր հատոա֊ասծսն և քիար֊ 
2ճոսօտ «տլատա/ոա-թ իանան ք թէմնղի ի»աոն 9ի խոա֊ոն 9ի մի 
վա/ր խմբմրալկր , որպկս վերադոլն ասադադ ք ըստ երկ֊ 
բորդ իմ ասրդամսնոա֊իմ եաամմն տրոհ ևդաէքդ ըստ դլուիա դլա֊իսա 
բոաիանդակեալ ղաա/ևնալն յիննևտասն ւ |^ւ յէա ա«մե֊ 
Գոսքնի դ«սրձևալլատ կարգի հնոլն գիսրատակսն ճսսււն 
ևդևալչ սկիզբն 9ի բանիդ թմուադւո/ն \\երեպի«նի ա* * 

րարևալյ կարևոր դիտելի օդ ծսնօիմ ս տաաւ֊ևալ ևամդ % 
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() աքդ աւՕ&այե հաւյստևալ էա/քաիևբպթ ասան 
օքթաէկաց, պասց վէրչ/ կթ> հնպ թաբդմէՏաւթՀրօճՏւ , 
թ-կպկա »լ ամևնաքԽ ^աք—ք , ևյարՏփ թաւակա֊ 
նպ/խ ՝Է նոսա 3^. 38Ե* հ4 ^քքքք 
թարգմս^ւա-թկաՏՕէ շսքթ, և. յաքաէփքն (է*|<է>* Ո>< » |^. 

թկ յսպյաաֆրսսթէ փա.թպ աեաքատ Լ քցլ գրչաքիրա 
հնպ թարդէ/աՏաւ.(3–1ա6ւ է/աաէրնքա 3հվաադսյԱ բան պաա, 
քրա.3է ւխֆ և. պսակ չպ2քսքԼծա^ր աշխաաավ/էևսՏփ էՏր֊ 
րպ պպր էէ&փՏէաք ծաքաեբատ Գֆ ապագբօւ (Յ-Լօ&ա < 
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ՊԱՏՄՈԻԹՒԻՆ 

ե% 

ՎԱՐՔ ՍՐՐՈ8 
ԱՆԱԿԱՏԱԻՈՐ ՃԳՆԱԻՈՐԱ8 

«ԱՍՐ* 

ՍՐԲՈ8Ն ՊԱԻՎՈՍԻ ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆԻ 

1Ա բաղումս բայում՝ անգամ՝ քմնդէր (քքնհր եքՅ-Հք 
յձլմ՝ոէ-մե՜բև ղչսոսս^ԷհէՆ սկսաւ քՏւակե-Լ֊յանապաԱւֆ *|^է֊ 
ոմշմկթ ցաոաջինսն յէշէք)1րալ յհ-րանէ-չւոյն \^ղես^յ^ 
^ձըհամնե ասեն սկէղյւն աունույ անապատական վարա֊Հք • 

ւ^Տրլ 1 ք*ւէաս երևի մեծ եգեալ զմէայնա֊ 
կեաչյս 9 և (՜^թհաեՂէէս /առաք ղծնաեելն էէ֊ր սկը՝~ 
սաւ. մարգարեանալ։ |^^յէյ^մանր գարձեալ վէճխն 
տոն առաջնորդ լխտել խոստմանս այս մ* է \\յէ, 
և փորը 9ի շատե (խչ~ է$ե հավատալ ըստ ասաչյելշլն նո^ 
չլա է սակայն ոչ~ եթե Հ/ս*ո.աք Հլան ղամերնեսխն եղև 9այէ^ 

Ա» րապսսմս բաղսամ՝ աձգաք թ>դիր լիներ եթե յ-^Քր *•֊՝*%% 
սկսսո. ղա*.աչֆնն բեակևլ յանապաաէ % 0մակր պաա-աքինսե յիշեյեալ 
յևրա%Նը.այ% \յպիալե և > 0»Հ~ձձ* ասեն սկիզբն լինել անապաաա, 
կոձ հարսասլ« Այլ Ե&"" ^1 երեի մեծ՝ Հան զ^ա/նակեա^Ա, և 0"., 
հաննկս յասօսէ Հան զծն անելն Էա.ր սկաս*. մարգարեանալ, և սպրա 
արալիսիթս նաիՏնէր և անապաաասսմկթ *է հեր Հան զյծ*սէ.թէ*ձ*Աէ \\ժԼ. 
ասա այմմ՝ և մա քանակի նորովս մետնկանյ՝ սկիզբն այս խաա&ես 
անաալաաականազլ աս աքնորգ ոմակթ ըսա րազսա.ք կարծեայ մարգ֊ 
կա% հի*թ. պհայր \\նաոնն քնել։ \\յլ թեպե» հսաաապի ե *«•» ՝*"հ֊ 
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3 *յսւր* *ԱԻոյւս* 
նովալ բաղումջ 9ի նախանձ աստուածսբսշասւթեաես 
այսմիկ կոշեցաԱ է |^ւ նոր քան իսկ երաեեքւոյն | *նաոեի 
աշակէրրտր 9 և մանավանդ | մատաս և 11ակարիոս 9 ոըբ 
և. թաղեցքխ ղեա 9 մինչև ցայսօր սխդեալ ասեն աւդսս 
ոն6 թեբայեցի ԷըԷս «յքսէֆկ սկիգքն և առաջնորդ չեալ* 
և մէրջ յայսւՐ հաս տատ էր աք էրվի տ ^յւ^ւ վասն ղի եըա^ 
նևքէոյն յ^նտսնի վաըուցՍ ոչ֊ միայն Լ^ուեաց 9 այլև հոյզ, 
ւէայեցւոց և | *սոըւոց բարբառն վէյայկ հանդե՛րձ գրոէխ 9 
կարևոր համաըեցայ և ես սակաւ. քնչ֊ պ^\աւ.ղոսի սկիղրՏև 
և ղէյատաըաե վարսոցն ընդ ՀԸով~ արկանել• ջաեղի թե 
ձրպկս գմամանակս միթքն հասակին եկաց և որպիսի 
ճգնու.թ֊իմես ետես և որչափ փորձու.(3՝եանց սատանայի 
համբեր 9 9ի բաղմաց ե եա&կեալչէ 

|* թագաւ.որու.թեան *Հ՝ւեկայ և 1| ասդերիանոսի ամԼ 
բարշտաց և հալա&չաց 9 յորու.մ* ժանանակի 1|ուոսնե^ 
քիսս 9ի յջաղպթի և 1|իպրիանոս 9ի ք |արթեդոնի 
եըաևութ եամբ վախ՛ճանի քան 9 բաղում* չարչարանս և 
փորձոլթիւնս յՀ^դիպտոս և 9ի Ամրբայիդ կրեաց կա^ 
թողիկկ եկեղեցի 9 և ամենայն աոաջինի և աստուածա֊ 

ԸՍ 1”յա՝ ոակախ ոչ եթե յասաւԼ բան գայլ և նախկին , բայը նս, 
վաւ. եղի, նախանձ ասաուաՆ պաշաութեանս այսորիկ անստպաաարնա 
կութ եան ամենեյուն աո. հասարակ* միանձանյ և վչսնորեիյ » ^Լանղի 
թեպկա նախկին և աո-աիին պեգեալ֊ասեն ղհայրն ^աւ.^1/ թեբայեյի՝ 
իրիո այսմիկ սկիզբն և աէւաինորգ լինևլյ և մեր յայսմ* հասաաաեալ֊ 
եվթ , որպես և ասային աշակերպբն երանելւոյն Հ^էաոնի \^յմւսաաս և 
Ս՝ակարիոս որբ թաղեյին ղնա է սակայն հայրէ» <1|աւղոս ոչ֊ սա.մեր ե, 
րևեալ յիկբեան միայն եր անապաաական, թկպեա նախ և ասա»ջինն 
եր միանձնական • \\րդ֊ բան ղի վասն երանելւ. ոյն \Հխաոհի վարույն ոչ֊ 
միայն Հուն այ և \\սորւոյ և հս.ոմ*այեյւոյ բարրաոն վքյայե » "Ալ ե 
ամենայն աղյայ բրիսաոնեիյ , զիաակ են նորին բաջամարաիկ ճզնուա 
թեանն և օրինակ և պաաճաո. զոլոյն ամենայն ճգնավորական գա֊ 
սույն և անապաաարն ակութ եան և վանորեէչք • կարևոր համարեյայ 
և ես սա կաւիկ ինչ֊ և պերանելւոյն ^ասպս սի ղսկիգյբն և ղկաաարաե վա֊ 
ր ույն ընգ գրով֊ արկանել» բան ղի թկ որպիսի ժամանակի միջահալ 
սակին եկայ և կամ* թե որպիսի ճգեութիւնս կրեայ և կամ* թե որ, 
պիսի և որչչսփ փսրձութեյ սաաանսչյի համբերեայ , *ի բաղմայ ծած՜. 
կեալ եր * բանղի ոչ֊ ոբ ետես գնա *ի մարգկանկ յանապաաի անգ և 
խօսեյաւ, րայյ միայն երանելի սուրբն , որ և ՛ի գերեզմանի 
եգեաչ֊ ամփոփեայ պսուրբ նշխարս նորա > Ա/»ք՛ ոկսայյ օգնականս*., 
թե ամի աղօթիյ նորին սրբոյն տ 

|% ժամանակի թագաւոլէին %եկոսի և %Լագերի ամբարշաայ և հա֊ 
լաեչայ , յորում* և սուրբն 1|ուոՀեելէոս *ի Հ^ս.ոմ* բազարի և սուրբն % 
էգիպրիանոս *ի 1գալտեգոնի երանսլթեամի վախճանեին , յ"ր"ա$ ե 
յէշգիպսքո» և ի Հնեբայիգ բազում* չարչարանս և փորձութիւնս 
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սեր րրիստոևեայ փութ այր վասե սքեաւամԱե ԼՀիսսւսի 
ՀէխաոսԷ մեոանելւ |\ւ/Լ (մ֊շնամքքս ճշմարտուիմեաե 

սսասմևայ ոլ միաթև ղմարմթես 9 այ է և ղհսդ/&* սպաեաեել 
կամֆր* |/ք զմիոյ ուրոլյքե 9ի սրբսց վկայի#* > «ք ՝ծ Ւա֊ 
ղոււ/* Սղունս եք նահատակեալ և 9ի նմքէն իսկ 9ի խա֊ 
չթն և 9ի տանք ահս յաղթեալ Հև յամօ(3֊ արարեալ քայլ 

■ ւանեավն սատանայի , սԽօրէ֊ն դատաւորն հրամայեր 
մե՜ղու. ղամենայն մարմքխսն օ&անել Հև *ի մէքօրեի 9ի 
տապ արե՛գականն ընկենուլ^ ձեէւս յետս կապելովթ ք ղի 
9ի ՍանՍոց և 9ի պիծակաց շֆքՅ-եալ հարկաւ աո. աղե^ 
տից Յաւյո#է հաւս*նեսցի անօրէյն հրասմանքՏէ» այն որ 9ի 
հրատից տապակացն ոչ֊ հելտեցաւ է | *սկ երանելին 9ի 
տօթոյն աղեխարշեալ և. ՝ի խայքմ-ոցացն խոցոտեաէք 
կտյր Հև Անայր նոյեպկս անյաղթելի նահատակութ եամի է 

& | ՝%արձեալ և ղմիւս ևս պատանի ոՏե աստեօթ ման֊, 
կուքմեան ծաղկե ալ 9ի րուրաստան ուրեմն ծաղկաւետ 
հրամայեր տանել և անդ 9ի սրսյծաու շուշանաց և 
անուշահոտ վարդից 9ի խաղաղական գնացս վչոակաց > 
աո. ձաոովթ սրոց տերևք յօգսցն հեղիկ շարժեին ա֊ 
խոր մալից ձայնիւ $ անկողին կակուղլ հրամայեք տարա֊ 
ծանել Հւ կապել ղսուրբն փափուկ կապանզլջ և 9ի վե֊ 
րայ անկալնոյն յորսայսել և կքիտ ղոԱն *ի պոոնկաց ժան֊ 
աոարւարոյ Հև անօրեն գեղեցիկ դիմեր արձակել անդ 9ի 

կրնաՁ կաթո^կե նկնղ&յի , և ամենայն և ասաուա ծ՜ աոեր 
*«* անուանն քֆիսուսի %կԼրիսաոափ մնոաենլ֊ է 

Այլ թշնահւն "ճշմարաութնս»և ոաաաԽայ ոչ֊ ղմնտրմին միայն է այքլ 
ղհոգին վկայիդն սպան անել֊ կամեր • ըսա օրինակի ղմի^յ ՈւրնՏէԼ *ի 

4կայիմ,է յ**ա րագոսմ՝ 2(դանդ համին րնլոյն և յնա խաչի% աան֊ 
քանադն% որ համին-րսւթնամին իլր յաղթեալ֊ յամօթ արարն ալ֊ եր 
դարթահնական սաաանայի է հրամայեր ահօրէխ դաաաւորն օհրաննլղա֊ 
մննայն մարմին նորա մեղու և *ի մկքօրեի *ի աապ արնւրականն ընկն^ 
նուլ֊ ձնոհթ յեաս կապելովք , գի *ի ՜ճաԽ՜ճոդ և *ի պիՆակադ շիթ նալ֊ 
հարկաւ աո. աղիոփդև դաւոդ հաւանեսդի հրա$քանաչյ% > քակ նրաննչին 
՝է աօթոյն ադիխարշնալ և *ի խայթոյայե խոյոանալ հայր Անայր նոքե֊ 
պե* 9ի նահաաակուքմնանն » 

*\*արձնալ֊ միւա ևս պաաանի՝ աիօթ մանկ ու. թնան նա զ 
աակ *քԼրիսասսի է գայնպիսի գարգարնալն մանկութ նամի* հրամայեր 
իշիւանն անօրեն *ի & աղկա*.եա բոա.րասաան ուրնԱն աաննլէ և անդ. %ի 
*լպ~յ*ա ո. շո*.շանայյ և անոա.շահոա վարդիդ և ՛ի խաղաղական դԽադս 
հաակադ , աո ծաոովյ որսդ անրՀթ յօդոդն հնղիկ շարժեին ախորժաա 
կան ձայնի«. , անդ կակուղ֊ անկողինս հրամայեր արկաննլ, և ղնրաննյի 
նահաաակն կակուղ֊ կապանպր հրամայեր կապնլյ և *ի վէրայ անկող֊ 
նոյն որոայո • և ղրԱն կին *ի պոա%կաչյ ժաԽաարարոյ և անօրեն% "Սև 
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4 <ԼԱր* ԴԱԻՂյւա» 
գայթակղոսթիւ% սրբոյն % |^լ աղաաասորաըև կատա^ 
րևալ պարտմանն՝ գնացին ֆի վայրէխ* է | քս կնոքն մա^ 
տոսըէրալ այեոսհէրտնւ լրբենի երե սոր ընդդեմ՝ 
սրբոյե , գոր ինձ ասելյտգեղծ ե է |^ւ արգ գք^շ արգե&բ 
պարտ կր ղին ոս որին %| Հրիստոսի գործելև կամ* յ^ձ 
զաէտաս ածել• որ 9ի տաԱֆանաէխ չհելտեըաս հանդեր^ 
ձէրալ կր 9ի խտղտմանը էյաեկոսթեսՏնըե յաղթ-ահէսրէղ* 
լուր և զարմացիր % | \երկնիչյ "/մ աո. է ալ եոյաԱգնոա հո^ 
ԳլՈէԼ. ատամամբ գլէրգոսե (ճտէրաե կտրեր 9 և. փոԽ 
խաեակ համբոսրթ երեսս սրունկին թբաեեր է էս այն*, 
պկս ղթ*ց ըաեկուքՀ ն շիջուչրմնէր կարեզր մեր ծ չյաւոըն է 

յայնաՐ ժամանակի յ որում% այո գործթ գործեին 
1ի վէրրնոսՏէև ^ճեբայիդ ք երանելին ^\Հ*սսղոս վջէրրրն իւ^ 
րով հանդե՜րձ ամոսսնաըելչավ֊ աոն և. վախճանելով֊հօրն 
էս մօրն 9ի մեծի ժաոյանգոսթէրան Տնաըեալլ լիներ իբրև, 
վեչլտասանաւ/եայ գոլովյ և Լ\ունաը և. եգիպտաայւոը 
խէաստու թեամբն յոյժ խրատ էրա է *Էյոգ սոխ խոնարհ ոս^ 
թիսն առասել յասրմարեր էս գրերն որ աո. ած ք էս յաղ^ 

ք #–% և "եսյեամբ գեգեյիկ յոյժ , գայնպիսին հրամայեր արձակիլ % 
•ոնգր ՛է գայթակգոսթ\ք» սրբոյն • իսկ ոպասասորյխ կաաալաեյին գհրաա 
մանսն և գնային ՛ի վչսյրէ~ն տ Էլ էին օին մաաույեալ այնսսհեաև լրբենի 
երեսօր չկտեր ըեդգկմ՝ սրբոյն, գոր ինձ ասել գամենայն ագեգծ ե * 

Ե«– ա0Գ պս»ր<ո իյե արգե<տ գործել գինոսորին *ՀԾի և ղքնլ 
գմաաա֊ ածել* որ ՛ի աանջանայն ոլ հելտեյաս* հանգերձեալեր *ի ի*Ըա– 
ղաանյ յանկոսթեաէնն յտգթահարիլյ^րգ լոսր և պարմայիր որպես և 
հրեշտակր և հրեշտակապետթ էօԺ երկնային գօրօթ կայքն գարմայեալյյ 
րնդ ածասիրոսթի վկային • զոր և իկլն ակրն ամենեյոան բերկրեալ 
յոա.յանկր իսրոյ հրեշտակայ գսկր վկային ի*֊րոյ որ յասկտ տան ղ$ոէէ 
սկփին կր ասա * վտանգի վկայն և նահատակն քրիստոսի յերկնիյ ոյժ 
աո.եալ ե ո. անդն ոա հոգսոՏքն սրբով, և ատամամբրն գյեգոսե ի\բեան 
կարեր ք և փոխանակ համբուրի՝ յերեոս պո անկին թտանկր է և ախ֊ 
պես ղրոյ յանկոսթ եանն շիՀոա-յանկր կարե&յ* յասոյն տ ՀԼոր աեսեալ 
երկնային գօրայն% պարակյեալ փաո.ս մաաոէւյին ամենեյսւն աեասն • 
իսկ ձախակողմեան գունգն բելիարայ կորագլուխ և ամօթալիյ ե֊ 
ղեալ աանջեյան հալած անգյյ . լյան գի այսպիսի սաստիկ պաաերագմիս 
յագիձոէՀք» մեծ ե և աոյա*.եյեալ հյաե գաանջանայ և մահու. • վէէ այսորիկ 
ասայի եթե սպան անել աա.աա–ել կամի Հանի ատ՝ ,քան գմարձինն է 

յայսպիսի դաոնա գոյն ժամանակին , ոլտ հոգէ֊ոյն սպանոա. 
թեան աո.ասել ջանային տան գմարՏէեոյն ՛ի վերնոէ֊&ե կծեբայիգ , ե֊ 
րանեչին ^ասգոս տերբհ իա֊րով ամհա-սհայեյոէքծ մ^ա հլրխ^մնի 
ծնոգայն հ❁ր% և մօրն, և բագու֊մ* մեծսւթեան ծնոգայն ժասանգ 
ԺաԼ V ^ մեծաաոէնտ եին • և եր ս»մայ իկթ* յախժամ* 
վեյաասանիյ ք 4 0 ոանայ և ե գի պա այս ^յ իմասաոսթ եամբն յոյժ խրա֊ 
աեալ կր. և գհոգւոյԽ խոնարհոսթիսնն աո.ասել յարմաբեք և ըգ* 
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դոք հա/ածանավն կր յագարակէ ուրեմն ղօղեալչ 
ագահութ ՝՚ֆ որ հարկեչյուչյսւնե գամենայն միտս մարդ֊ 
կան աո. 9է գործել գամ* ոմքէրս > և. յայնժամ* գախր 
մարգկան գմէտս գերեր, գոր և. մեգ ուսանեչէ կ 1է միո֊ 
ջէքն է \\յր քեռ նորա փա.թայլւ մատն եէ գերանելքւե՝ 
շնորհուկս ԷՅն կամեցեաէ առնել ամնօրէխ էշխ անաչքն 9 
գոր մանաւանդ պահելն պարտ կր % |^<. յայնէՐ անօրէքն 
խորհրդենկն ոլ կնոջն արտասուք և ոչ ազգականութՅե 
կապ և. օրէ֊ն և ոլ ածն ամենագետ և. ոլ երկէւ զ նորա 
ամենայագթ Ղ^էէԺ9 զաո–ած$մնեը ք այլ կ*գ/ր ՝է նմքքն անո^ 
զորմ* խստութՆ% գմատնաձէե ընդ ածպաշտութՆ փու^ 
թաչյեալ փոխսՏնակելչ երւսնելւոքն գգաչյեալգդա^ 
ւաւէճաեութխն խոյս աայր յանապատ տեղէս է և անդ յԱՀ, 
մուրս լերանչքն ղօղեալ յանկ եըմնեըյյ հալածանաչքն 
սպասեր > ղհարկ վտանգ քան 9է կամս յօժարաձր դարձու^ 
չյէրալշ |^ւ սակաւ սակաւ. յառ-աք մատուչյեալհաամնե 9Է 
լեարւն մի ապառաժ և. գտանե անդ քարայր մէ փակեալ 
փոքր քար Էլ. միովյ և. գայե 9է բաց թ աւալեչյուչյեալ 9է 
ներքս մտանկր < | անդ ըստ բագմախոյգ սովոր ու թ֊էր 
մարդկան սծչյագութրԼ վներքքխ կողմն այրքքն խուգեալ 
գա անկ 9է ներքո աղրէւր մէ *Օբ ես յատակ քբռլ ♦ ճւ այ^ 

սերն որ աո. |^«»«ւաձ–, և վատտն հաչան՜ աեացև պօղևալ էր յ ագարակի 
ուրնա»*. \ակք ագահութէւն որ հարկեցուցանկ գա մենստյն մի աո մարգ֊ 
կան գանհնարէն ոճէրո գորնևլէ րմրանեալխր տչմէաս ատւն չուերն 
Նորա , վաոն մաայտոնգութեան ատաչյեալ չխչէ>3 ենողացն եչաանեչւոյն • 
վաոն այոորէկ փութտոյր մաաեևլ տչհստ՝ շՀարհո*–կս ^ կա մեց նալ աո.֊ 
ՆԽլ անփրկն էշխ անաչքն գոր մանաւանգ պահելն պարա կր % էէ յա/եմ* 
անօրկն խոր հր գոցն ոչ կնոջն արաաոատ և ոլ ագչրականո*.(մնան 
կապ և ոլ \^թտաուաե ամննագյկա և ոլ երկէւգ նորա ամենայագէմ 
գաչրն գաաանանկր կամ՛ թոպաց ուցանկր 9է յանօրկն խորհրգո/ե • 
այլ կայք* *է նմէն անողորմ՛ խսաուՀմեսՀն որաէն, որ գաոաու֊ած պաշ^ 
աուքմէւնն րնգ է/ատոնումն փոխանակել փոէ-թայր է \ակ երանեչէոյն չոչ֊ 
գ-ացեալ և նանացեալ գգա*.ա7(անուվ2Է*.նն խոյո աայր յանապաա 
աեգէո և անգ յամոպա չևրանյ գօգեալ չէնկր , և հաչաեաևացն անկա֊ 
նեչոյ սպաոկր տ է*. 9է մէաս էպւ խորհկր գքնլ կ այ իմ՛ րնաւ. յաշխարհէ , 
կամ՛ դ նմանկ գքնլ շահ •գափ ւէնէցէ էնձ . և այլ ոոյնպէոէ բարի խոր֊ 
հրրգ֊աԼ ոսրանայր զաշխարհ ոլ գաանալո/է անգրկն, այլ եաաայել 
աեաոն յանապաաէ անգ. 4 յայոմանկ ոէրա երանեչչոյն ^ագթրա֊ 
նայր ան70աո. էփեգութթ • Էւ ոակա*. սակաա.. յաո.աջ մաաուցեալ հա֊ 
ոանկր *է շեաան մէ յապաո-ամ և գաանկր պարայր մէ փակն ալ փպրր 

Գ I"“3 Բ">^աւխ3"*֊3ևաւէ քաանկր « Էև անգ չաա 
բագմախոյգ ոոհորոավմնան մարգկան անյագոավմեամբ քնեչտէն կողմն 
այրքե խոա֊գեալ գաանկր է նևրլբո աղրէւր մէ սուրբ ևյոաակ ջրով, և 
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նուհետև ցանկացաւ տեղւոյն իբր թհ յ**յ իչյհ նմա 
շեորհևաէք գամ ժամանակս կենաց իւբոց 9ի նմին դա^ 
դաբհբ% պդեստ և կե՛ր ակար անելով֊ յարժաւ ենեաց Գի 
տեդւոքն րոււսելոց տ|| ասն սբոյ մի անկար ումեյյլ թաձրոԼ, 
ցի էքք** *հ/** * առաքի այ վկայեմ* և. *&բց հբեշտակաց գի 
*ի նմին տեղւոք յանապատին որ հ մերձ ՛ի կողմանս 
տա7էկաց է տես է միասյնակեացս յսր ս հր մի ոՁն արդերս^ 
կան և գերեսուն ամ ողքղքն գարեհացին. և պղտոր 
գարմանեալչ այէձՏե դարձեալի գրի միում հնում 
հնգետասան թզով֊ յա լուրն շատացեալ֊ և. սակռս, մի 
քրովէ Լս այս եթհ անհաւատ ումեթ ՛ի լսողացն ե^ 
րևեսցի 9 նոթա գիտասչյեն ♦ այլ֊ մեր անդր Էն յ առաքի 
կայն եկեսցութ յոր ե– սկսարն է 

| Այնուհետև֊ իբրև հարիւրորդի և երեվլտասանե^ 
րսրդի ամի հր երանելին ^Հաւղոս երկնաւոր վարոլր 
յերկրի կաչլեալյ և ՚^նտոն իննսուն ամ ունելով֊ յայ֊ 
լում կողման անապատին բնակեաէշ ոէղ և» նա իսկ սո+. 
վոր հր պատմելչ ||քորհուրդ *ի միտ անկանհր \^նտոնի 
և֊ 7քնշխր պրայգ և գցեր եկ եթհ էցթ Ոթ արդեւտ միայ^ 
նակեաց յ անապատ ի անդ *ի ներլրսագոյն յ>ան գնա րնսՀ, 
կեալչ Ակրում 9ի գիշերի յայտնեցաւ թհ հ %ի *նելտ^ 
սագոյն յոյժ լաւագոյն րան ղթեգյ և Հէեզլ արժան հ 
փութով֊ երթ ալ֊ առ նա և աեսանելչ |^ս. ընդ <^ք ընդ 

I 
այնա-հեաև յանկայեալ ա>եղ*֊ոյն իբրև թե յՏԹյ իյե %ժա շնորհեալ, և 
գէտմ* ժայ՛ան ակս իա. բոշ կեն այ ՛է նմէն գագարեր • իսկ գաբեսա և կե¬ 
րա* կուր յարմաս-ենեայ անաի ուներ » "(1թ *է "•եգինյայն բուսեալ եէն « 
էւ. այսպիսի իաաակրսն հասրսւյ վկպյ՝ ես աեսի ՛ի նվին յա%ապաա»ի% 
յա/Խ որ մերձ ե *Է կոգժանո աաճկայ* և վկայեմ* աաւաքի Խյ և հրեշ֊ 
աակայ աարբոյ գի միայնակն այ մի արգելական , որ դերե սուն ամ* ոգ~ 
քոյն գարե հայիա. և պգաոր քրով գարմանեալ լիներ * Է*– գարձեալայլ 
ս&ե *ի գրի միոէ-մ* հհ դե աա սան թգով շաաայեալ և սա կա 9. քքովւ (կրք. 
վասն ասյհ ասայի վկայելով գաեսեալն իժով ակամբ, գի են ոմանթ որթ 
»ձ հաա֊աաան յորժամ* լսեն վարս իաաակրօնս , ՛բանգի հեո.այեալր 
են նոթա յըղձՏսնե փափագելի վարու.յ էօծսչյեոյ « |ակ մեր յաա.աքի– 
կայսգ ե կես յուր պաամոէւթեանո է 

\\յնսա–հեաոև իբրև հարիա-ր և երերաասանամեայ եր երանելին %սա*֊– 
գոս երկնամոր վարարն կայեալ ՛ի յերկրի , և հասյրն Հ&աոն իննանա֊ 
աէեաաչյ եր & յաԱԸ9է–է^ կոգա/ան անապաաի բնակեր * *րպե" ե. սովորեր ե 
նա յանապաաի % խորհո*.րգ մի անկարներ ՚ք միաս հորն \^նաոնի 
և ՛շեղեր ^«*7է և գցերեկ, եթե էյե* Ղթ աֆաս/նակեայո յաոնա^ 
պաաոի անգ ի ներրսագո/ն րան վնա բՆակեալւ (կ»»է*ր ՛ի գիշերիյայա֊ 
նեյաս եթե ոՏՏա ե *է ներրսագոյն% յոյմ շաւագոյն րան գնա , 4 %մա 
արժան ե փ"ւ թոաԼ երթալ և աեսանել գնա • էւ-^ք. "Ագե աաւա^ 
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աոյաւ ոտն յարուցեալ֊ վաղվաղակի երանելի ալևորն ք 
ցուպ 9ի ձեոն ւաւեալև յպքն յեցեալ֊ յուղի աեկանկր ֆ 
չդիտելուէյդճանապարՀքն ամեն և թե թե ընդ որ երթայցե * 
1/*– ՛ի էՒն1րԼ Հասարակ աւուր յորմամ՝ արեգակն խարլ 
շկր դամ՝ քան շտապովդ իւրովյ ոչլ թոպանպյր 9ի 2Հաեապար^ 
Հորդալն ♦ և ասէր% Հավատամ՝ այ իմոյ եթե դծսուայն 
իւր դոր խոստացաւ ցուցանեը (անձ է 2(շմարիտ ցուցանե է 

I քւ յետ այնորիկ ետևս մարդ իՏն ձիախաոն% գոր կարլ. 
ծիլ* բանաստեղծաց ձիացուլ կոչեն ւ |^լ ասկ ցնա Խբն « 
*թեդ ասեմ" յորում՝ կալման րնակեալլ ե ծաոայն այ * 
|յս– պատասխանի տայր խու մա դու մ բ արբաո. ոկն 
բեկբ եկելով֊ման աւանդ դթանսն բան յայտնապես խօ^ 
սերավյ և. աՀադին բարբաո֊ոախ աղերս ելլ կամեցեալ 9ի 
խօսելձեոնամխեր , եւ ձգեալ ցաք ձեոնն նշանացի նմա 
պփափագեյի 2ճմնապարՀքն ցուցաներ ♦ ձ. ապա ընդ (Ը*ք** 
դաշտ ըն/թ ացեմել մթնչդեո. դարմանայր երանելին 
««ձ փ այնուհետև անյայտ լին էր ։ |^լ դայն թե սատա՝ա 
նայ այնպես կերպարսնեցաւ դի դնա դար Հուրեցուսցե է 
և կամ՝ թե Ըստ սո*խր***~թ Տ անապատն սցնպիսի Հրա^ 
շական անասուն ուներ է ասել ոլ ունի մ՝ • ||ւււսւ^ և 
տոնի դարմացեալըեդ տեսիլն դոր ետես և մտախորՀ 
լ(խեր ♦ և ա յաոօսք կողմն սակաւիկ մի մատուչյեալ 9ի Հով^, 
տի միում՝ ետես փոթրաՀասակ այրուկ մի որ ուներ ի 

■ յաէաա^աԼ ՀբմԽԽՀյ այևսրն աոնսյր ց"*֊պ ՚ք ձեոն 4 յե֊ 
9եաԼ յ"*^Ւ մնկանկր և սլ ղճանապարհև ամենևին թկ ըևգ 
որ երթիցկ « էւ. ՚/» ւինևլ֊ հասարակ աա-սւր յսրմամ արեգակն ի»ար֊ 
շիր պամ՝ ինլաապաէ իւրուԼ, ոլթ ոպան այր ՛ի ճանապարհսրգսւթՀն • 
և ասկր% հաէ֊աաամ էՕյ իմոյ եթկ պեասւայն իւր գոր խոսաացաւ 
Հանել ինձ, 1կմ՝արիա ցո^ցցկ * 
Ե*" յեա ա/նսրիկ եա ես մարգ մի ձիախաաՀն , պսր կարծիր բանաա 

սաեգծացն ձիացուլ կոչեն • և ասաց նմա սսւրրն՝ րեւլասեմ յորում* 
կապման րնակեալ կ ծաոայն էՕյ* է>«– նա պաաասիաանի աայր իաւժա֊ 
գսէ.մ թարթաասոՏխ րեկրե կելոէէ մանաայսՏնգ ղրանան րան յայանապկո 
իասեքսվյ և ահագին րարրաոսսիե ապերոել կաՈցէալ ՛ի խ..ևլ ձեա.. 
նամքսկր, և ապա ձգեալ գաի^ ձեոձւ՝ նշանացի նմա պյէափպրեշի 2ճ», 
նապարհն ցսացանկր « և ապա րծգ գայա ընթացեալ սրաթոիլ գնա^ 
ցի*նթ մինչև ՛ի զարմացման յինկր հայրն , և այնսւհեաև անհեա 
Փ*նկր • Այլ 1*7» եթկ սաաանայ աքնպկս կերպարանեցաւ զի գնա 
պարհսւրեցսւսցկ , 4 կամ՝ թկ ըսա սովսրս^թՆ անապաաին այնպիսի 
հրաշաչի անասսմն կր ասել սլ սաձիմւ (| ւսաի և հայրն |3^հ»ււ^ Ղքք֊ 
մացեալ յձգ աեսիյն մաախորհ յՀնկր և այնպկս գնայր « \չւ գարձեալ 
աեսանկր ՛ի հոհաի միում՝ փպրրահասակ այր մի որ ոձնկր ՛ի 2ճսկաան 
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8 ^ԱԻԴյոօԻ 
ճակատՆ եգթֆւբս ք և յետոյկսգչ/ծ մարԱ&ոյն այծի ոտս 
կատարեր տ Լս հայեցեալ ընդ տեսիխ ըֆդ "ք/**՝ 
համն հասատոց և ցցրահն յոսսոյ աոպթք&րւսյ նահա֊ 
տակին 9ի Օուհ առեաէ հարբաներ թե ո ղթ իցե *ր ^ 
րևևցաւն տ |^սւ նորա պատասիոանեալ մահկանացու. 1րտՐ 
ես և. մի §զ» 9ի բնակելոցն յանապատի ասա գոց բագմալ. 
պատիկ մոլոր ու.թիմն հևթանոսաց *ի պաշտոն ասնա֊լ 
հրապուրեաց , և աք մ մ* հրեշտակ եկեալ քերամէն իմՍկ 
աղաչեմխ գտել վասն մեր հասարակաց աո. ակր ագօթս 
աոՏէելյ վտանգի և մեր 9ի վաղուց հետկ գիտացպթ գէր֊ 
կէրալ փրկութր աշխարհի > վասն գի քխդ ամ* երկիր ել 
րարրաո նորա ւ () այս նորա ասացեալ ալև-որն գաոա֊ 
քթ եդեալ գճանասպարհն վճարեր 9 ե– գերեսն չի արար 
արտասու.<տ « ՀՀւրախ կր %ի վերայ փաոացն և. սի֊ 
րոյն և %ի վերայ կորսաեանն սատանայի • միանգամայն 
և– գար է քան այր ես եթե ցիարդ կարեր գբաես նորա իմա֊ 
նալւ յյուպն 9ի գետն ի կոճեաէ ասեր♦ վաք տելտագստ 
\՝էյեՔսանդրեայ , որ փոխանակ այ% հրաշից երկիր պա֊ 
գան ես • վայ տեգ տաղստ պոռնիկ , յոր դետ. ամ* աշ֊ 
խարհաց մողովեցան « գքնլ պատասխանի աՏնիցիս տալ 
չխոս տովանեքով գԼ էէր գոր և գագանր անգամ* վայ^ 
րենի խոստովանին« Օէ ևս եին բանտ նորա կաաա֊, 
րեալ իբրև գթևաւոր անասուն եղեաէ գագսճն փախ֊ 

ե՚ևէի^ր • և յեաոյկողք մարՅեոքն սյեի ոաս եր ւ է*, հայեցեալ ընդ 
տեսիլն ըեդ պի>՝ դչէսհանն հաւաաոյ և ց զրահն յուսոյ աոատինի նա֊ 
հաաակն *ի ձետւն արւեալ հարցանկր թէ ո ոտ իցե որ երևեցաաՀն է էլ 
նա ասէ • մահկանացու, եմ՝ ես, և մի եմ՝ *ի բնակողացն յանապաաի 
ասա զորս բաղմապաաիկ մոչոբու(9$ հեթանոսաց ՛ի պաշաօն առնուլ 
հրապուրեաց ։ և այմմ՝ հրեշտակ եկեալեմ ես յերամէն իմԱե՝Ը**–եալ 
ղդալուասն սրբու(ձե տո յանապաաի ասա% "էղչսչել զթեզ, վասն մեր 
աղօքմս աոնել աո. հասարակաց ակրն, և մի մոււասցիս դխնղրուտես 
մեր • տանգի և մեր ի վաղուց հեաէ գիաացստ ղեկեալ փրկոլթխնն 
աշխարհի , վասն ղի յլնդ էճմ՝ երկիր ել բարբառ. նորա է ,9 այս նորա 
ասացեալ, սուրբ աչևորն գա/ւաքի եդեալ ճանապարհն վճարեր ասե֊ 
լովչըսա հաւաաոց ձերոց եղիցի ձեզ• և պերեսնչի արար արաասոապթ է 
էլ ուրախ եր *ի Հէր-Ա փաէւացն և սիրոյն և ՛ի վերա/ կորսաեանն 
սատանայի • միան գ ամայէէ և պարման այր ես (մկ զիարդ կարեր ղրանս 
նորա իմանալւ էւ սկսաւ. ասել • վայ տեզ \Հզերոանդրիա , որ փոխանակ 
Խյ՝ հրաշից երկիր պադանես . վայ տեզտաղստ պոոՀնիկ , ուր դետ եսՐ 
աշխարհի մոպովեցան • ղք*նլ պատասխանի ուհիս տալ ոլ խոստովա֊ 
նեյով զՀճ զոր ե դաղանր վայրենիր խոստովանին է \յւ չև ևս էին 
բանտե կաաարեալ, դաղանն աքն իբրև քմևյսւոր անասուն եդեալ փախ֊ 
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չէր է |յ^ այս գի աքի աե^աւաա ումիտ էրևէսցի , էէխտլ 
իրս պատմեմ՝տ |Ն* \րատաեդիանոսիւ թագաւորաւ * 
րում՝ և աշխարհ վէայէ ք ախ օրինակաւ անասուն ած*սւ 
յ\^ղէտսանգրիա 9ի մեծ գարմացուՁն և. 9ի աէսիլ ււամԼ 
կին ամի ♦ և յետ այեպ*իկ իբրև մե՜ռյալ 9 ղմարմիմև 
գմևէրցքւե գի մի հարցի *ի տօթոյ 9 էւ տէրսլէան աղագաւ 
յ^^աիպթ տարան 1^ս գաո.աքի արկեաչս պատմեցիր% 

| Ոնտոե սկսեալ գ2էաևապարհն վճարկր ♦ և գլւագում՝ 
գագանաչյ հետս տեսեալ յասյնպիսի յայեութէրան աՏալ 
պատին՝ և. գմտաւ ածեաէ թկ գքնչ֊ պարտ իցէ գործել 9 
մահազանգ երկրորդի ևս աւույ/ե ՝ի մուղտս եղերըք% գայն 
միասին աներ առաքի աչաչքն թե աանհնարքն ե գնաս 
9ի ձեռաց թողուլ* |^լ գերկրորգ գիշերն դամ՝յաղօթս 
կսոյեալ (նդ ասյգն ընդ առաւօտԵ տե սաներ մերձ ի ըս^ 
տորոտ լերթն ինձ մի մեծ յսյմ ք գի թասեյով ե յաներ 
1ի *քեր ք և ՛ճեպովդ գքյնի *նր յքներ * իրրև մետ յպ/քն 
յքնե/ն երկղթեաւնն ք գագսնն 9ի ներրս ա/սաներ» և նա 
հուպ եղեալլ առանց գսնգիտեյոյ հապեր ըստ գրեցեյդ/ն՝ 
եթե կասաարեալսեյն զերկէւղն 9ի բաց մևրժէ է 1^ 
հագիւ ուրեմն յասյրին լղյս տեսեալ ասնյադ ութբ սլրք*. 
նոյր ք և տա կա լին մերձենասյր • և դոփ ե ալ վրարիւ ըալ 
դուրան , յախմաեէ հաշիան մեծ եյաներ • | ճսկ երամներ 

շեր • Ա/»ք* Հյ* «ք ումեր անհաւաաալի երևեսյի , եգեալ իրս պատմեի 
ցից վէայ րանիոէ Ա*Լ \Հոսաաեգէանսս բարեպաշտ թագաւորիւ, ւ»֊ 
րուէՐ աշիւարհս վէլաչյե , նոյն օրինակաւ անասուն ածաւ յ\\գերսանա 
դրէա մեծ *ի գարմացումե և ՛է աեսիլ ո-ամկայե Տօմի, և հայր կեն գան է 
փորր էնշ ժամանակ • և յեա ալն որի կ իրրև մեոյաւ , պմարմինն գաՈւե֊ 
# պե հո»րցի Գ ""&ՂՒ ՝ ևյագագս աեսանելոյ յ\Հծաիպր արձա^ 
հեցին * Այլ ես գաո.աքի ե դե աչն պաամեցէց ։ 

ւքԼանգի ծերօւնին սուրբ 2ճանապարհին ոշ դագարկր • և 
բալքում՝ գազանալ հեաս աեսեաշ յայծպիսի լայծութե արն անապա֊ 
աին գմաալ ած Հր գէնշ պարա կր գործել*► մանաւանգ երկրորդի ա. 
ւուրն *ի մուաս արեգականն յա հագ էն յանապաաէն • այլ ^Ահքն միայն 
եգեալ կր աո.աքի աչաչյն թե անհնար ե թոգչէւլ գնա * է*, ընգ 
աս֊աւօաՆ աեսանկր մերձ ՛ի սաորոա շեր ինն ինձ մի , որ յոյմ (3 լսելով֊ 
ելանկր ՝ի վեր • յայեմամ՝ 2Հեպաէ գինի նորա լիներ % իէ քթրե մփա *ի 
յ"ԱրԽ լիեկին երկպէնն # գաղածն ՝ի ներրս մաանկր *ի յայրն . իսկ %ւ 
ծերն աէւածր պածգիաելոյ հուպ եգեալ հայեր րաո գրեգելուՏե՝ եթե 
կաաարեալ սերն գերկիւգն *ի բայ մերմե * Ե*– հագիւ ուրեմն յսլյրին 
լսյս աեսաներ և անյագութթ պշէոյր, և աակաւին մեր ձեն այր *ի գուրս 
այրին . և պթարիւ վի հարկաներ պայլն մերձ ի գուոն՝ փորձելովդ թե 
էրե Հթ *ի նելյրս # ևյայնմանե հեշիւե մեծ լիներ ՛ի ՀոՓ * |ա^ 
երանելին պաապսս գձա/Հն լուԱրալ յար"^յեալ գմուած փակեր , րան֊ 
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ը֊դքե քք«ւփյԱե լուեալ յ»«ր«ււցեալր6ւսեփ փա^ 
կկր է Համեղի բաց կայր . Լ\աքնժտմ \քնտոն սուսՀԷ դը֊ 
բացև անկե ալ մինչև. տ/եցերփղփգ ժամու, աւուրե 9 և. 
ևս առաւել աղաչեր բաեալնմա ղմուփոն% սա էր քով 
վ>էրնկ ոփի ղթ իցե և ուստի եկեալև վասն կր էրիր * 
տեմք ասեր է ղի անարժան եմ* բում* տեփփլեանդ • ար 
սակայն թե «ձ աո ես ասն եմէ ոլ (ժողում՝Հ որ ղդաղանս 
րեդունիս 9 ղմարգիկ րնդեր մերժես ♦ ղթ^՜՚դ 
գտիք և բախեմ՝ ղի բացցես ինձ ♦ որում՝ եթե ոլդիպե^ 
ցփսյց ասա փՈրոյաեիմ աոսաիի դրացս րոց * ղի ղոնեայ 
ղմարփ/ինս իմ տեսեալ թաղեսցես տ |^յ<»Հա^ և աաա^ 
լել Հան պայս ժտեալնորա » հապիւ ուրեմն որոտաս~ 
խանի տուեասլ երանելին 4|աւշ«ք<ր ասկր Հ ոլ այդպես 
աղաօյնալեօթ իՏնդրե որ և ոչ֊ հանդերձ արաասուղր դոհ֊ 
տախաղե է այսպիսի Հէ**րհալից բանս բարբսուեալ 
եբաց նմա պմուսՏն • և ասյնուհետև պչքիմեամբՀ փիսդփեալ 
իւրպթանչիւր ղթ ղմէմեանս յանուանկ կոչեալ ողքա^ 
գուրկին % 
Լս. յէա սրբոյ ոպքունքքն նսաեալ ^Հաւղոս հանդերձ 

յ^նտոնէւ* ասկ այսպես ♦ ղր Ղթ Ղէ/ԳՀՀք*Փ աշխատութքԼ 
էտն դրեէյեր տեսան ել ահաւասէկ տեսան ես հնացեալ 
և մևտշեաէ մարգ% որ յեա սակաւ ինչ՜ ժամանակի հալ 
լինեչոչլ ե « վասն ղի սկր ամ էմէթ համբերե% ասա 
ինձ աղաչեմ ղվթեղ դի արդ կայ աղդ մարդկան 9 և եթե 
յաոյաիին Հափըպլսն նոր ինլ շիեուա&Հ շինէն 9 և կամ 

քք *է Օ Կ"Ար յ"Անմամ՝« է*– ""•֊րբհ –«.աքի ղրանն անկեալ մինչև 
դվեւյ ժամ* աա֊սւլն է աղաչիր բաեայնմա ղմսւոն% ասելով, ղվաՓտենկ իմկ 
ով իյկ և ուսաի եկեալ. և վասն կր ԷքԷթ * աեաբ֊ 
ժան եմ՛ աեսուիձՆղ • այլ Կակաչն եթկ ոչաեոէյ , սլ թողում՝, 
որ ղղաղանող ըԼդունիս , ղմարդէկ լնք&ր հաչած ես . և 
դաէ , և բախեմ՝ ղի րայյես ինձ • սրում՝ թկ ոչ գէպեյայյ , ասա 
ո.անիմ՝ աս-աքի ղրան րո , դի ղոնեայ ղմարմէնս էմ՝ թաղեոյեո տ 
չափ նորա և ասյաւել րաե ղայո ժաեայլ. հաղէւ ուրեմն պաաասխանէ 
աուեալ երանելին %աւզոո աոկ • ոչ~ այղպկս ոպաոնաչով քսհգրկ պթ 
և ոչ հԽնղերձ արաասսւ.հթ դաաախաղի ոթ է ի*, այսպիսի շէորհայքյ 
բանս բաբբատւեալ եբայ նմա ղմու.ան • և այնուհեաև ղմէմեամբբ փա^ 
բեալ իպ»պբանչիլր ղմիմեանս յաԽուաեկ կոչելով ողջագուրեին » 
է<– յեա սուրբ ողիսւնէն նսաաւ. սուրբն %աւղոս հանգեբձ սրբով 

|յխաոնիւ. և սակ • պմ ղբ այգչափ աշխաաութլI էնղրեյեբ աեոանեչ• 

ահա աեսանես հնայեաչ ալևոր մարգ% որ յեա սակաւ. ինչ ժամանա^ 
4"յ հ"1 էթ>*12Տ է • ՍԱ. էՒ "էր *♦ հ~&1րրէ, աքգ. Վ ւար "հ֊ 
ք^ղՕ^ւքէ. 1^քք– Լ 4"ձձ*ձ՚յ կքէՅս*ա–ւքաց , 
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թկ աշխարհ ^ հնաղանդու.թի կայ թագասո֊ 
րաց ք և իշխանս տակ ալին և այժմ՝ գերին 9ի պատրա^ 
նաց մպորու֊թէր դիւ.աց * I/*– յքՏԱչչէԽօ. նւտա քար» է»*– 
–հին 9 ահա ագււաւ. մի անդուստ ի ներթուստ անապատ 
տէխ հէ՛պիկ ^<ա.ցեալ֊ էրկն նսաաւ. յոստս տնկոյ միոյ 
ըեգգկէՐ նոցա է որ ոմնկր 9ի բերան հաց մի ողջ♦ և քօյՏր # 
աոյաքի նոչյա եդեաէշ մինչչյէեո. նոթա ղարմւսնայիԺ գարլ, 
ձեալ թոանկր •ե– յետ գնաըչյ թոչևօյն, ասկ 
ղոս♦ տկր աոատեաց ղճաշս ♦ արդարեւ. ողորմած և 
ժարգասկր ^ « || աթսոմն ամ՝ կ սցսուհետև յ**ր կկն 
կկս հա$ի ընդունակի աւ-ուր ասուր ք այլ >ի դալստեան 
վ*ում* քն֊րոց ղինուորաց * կրկին առստևաց ղււոճիկս տ 
|^ւ այնպկս ղտեաուևկ գոհացևալ մե՛րձ յ ապրիլրն նըս֊ 
ասան ևրկղթեան . և. անդ ևթ կ ձ ա /առաք ղհացն բեկա֊ 

***իցկ հակառակ կին մինչև. 9ի մերձիլ դիշերոյն տ | յս. ուր 
ուրեՏն ապա բարի ղմտաւ աեեաէ երկոթեան բուււև հա^ 
րին ղհացկն և բեկին յան ոմն աեաոն ք և այնպկս դո^ 
հացեալ պաչ ճաշւսկեցին ճւ ղ*ի էշերն աւՐ հսկեցին ւ 

|քս. իբրև աււաւօա եղև 9 ^Հաւղոս այսպկս ասաց 
տոն • 9ի վՎաղուց հետկ իմացասյ *էթեգյ եղբայր իմ՝ և &ա^ 
ււսչյակից, եթկ 9ի տեղիս յայսոսիկ բնակեալես % զոր 
և խոստացաւ. ինձ ածել 1ի ծանօթութիլն է |^ւյ, 

արարեր ղի նկիր. արդ. ասա քիձ աղաչեմ՝ ղթ&քյ քիմրգ կան աղդ 
մարգկան , և կամ՝ ղի յառաքքե ՛ի շաղոտս նոր քեշ շքեութք չինիին, 

և *յ^Հև ե կամ՝ ղիէհրղ– («*/ աշքսարհ ՝ի հծաղանգութք թագա֊ 
ւորայ, և կամ* իշիփանթ ա ակաթին և այմմ՝ դերքն ի պաարաեայ </». 
յորութեր գիւայ տ էէ մինչդեռ նպբա ղայն խփսկի%, ահա ադռաւ մի 
անդսւսա *ի ներրին ան ապա ակն հևղիկ թռույեալ նսաաւ յոսա արե֊ 
կղյ ^^«4/ ^ոՅա և "*ձեր ի բերան հայ մի ողՀ. և ղայն առաքի 
երե սա յ նայա եդեալյ մինչդեռ նղթա դարմանաչյին* թքաներ * է7*– յեա 
դեասյոյ (մա.չի ոյն, սակ հայրն %աւղոո • ակր առպթեայ մեղ2Հաշա, ար֊ 
գարեւ. ողորմած՜ և մարդասեր ե • »ֆանղէ վաթսուն ամ՝ կ իմ* որ ասա 
կամ՝, կկս կկո հայի ընդ ունկի աւուր աւուր • այլ *ի դայսաեաեգ. 
Հում" իւրսյ ղինուսրայ +ՀԾ կրկին աՔևապթեայ ղուոճիկս է է*, այեպկս 
ղաեաոնկ դո հայե ալբ ի վերայ աղբերն նսաան երկոյեան. և եթկ Ա 
յաաաքլ բեկանիյկ ղհայե հակառակեին մինչև մերձենալ գֆշերսյն տ 
է*, ուր ուրեմն ապա ղմաաւ ածեալ երկսթեան բուռն հարն ալ ղհա֊ 
,4» րէկաԱքձ յանուն անառն, և այեպկս դոհայեալբ ՂքԵ մ^աշաա 
կկին. և ղդիլերն ամենա/ն հոկեյին, 
Ե*– հպ* առաւփա եղև, Հաւղոս ասայ յհայբն \#սսոնի* եղբայր իմ՝ 

և ծառայակիյ , *ի վաղույ հեակ խսսաայաւ ինձ ակր ՛ի ծանօթութքս 
անել ղբեդինձ, և ծաեսյյ եթկ ի աեղիս յայսոսիկ բևակեալ ես, 
պոր կարո աե ալ մնայի դսղսաեան հա սուրբ, թանղի րնոյ իմոյ մամա֊ 
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փան ղի վնոլ էէէոյ ժամանակ մերձեալ կ 9 և. որում՝յամ՝ 
ժամանակի ցաևկափ ղյուհսնիլե և ընդ (է^^Լյ 
կատարեալ կ ժամանակն և Տնայ ինձ արդարութեսն 
պսակն • դու. աոաթեցար 9ի տեաոնկ ղի ղմարմքնս իմ* 
հահկեսցես, մսնաւսնդ թկ Խըկրի ղերկիրս տացես * 
|^ւ *Ը**յս նորա ասացեալյ Պոնտոն այնուհե՛տև, արտա^ 
սու օր մեհաւ հաո.աչսնօը աղաչեր ղեա ղի մի Յեասցկ 
9ի նմաեկ ք “ք/Է ճանապարհակից լիցի ոլյ1ԷՀք նորա % Լս. 
նա սակ* չսրսրտիս ինդրեէչ եղբայր , գթօքե և.եթ$ալլլ1ս 
ղյանկերին • ղի թկ և. »թեգ օգուտ է ղրեօւն մարՏն ոյգ քի 
բաց գեելյ «սլլ բաղում՝ եղթարց չկ օգուտ 9 օրոց կկտ 
աաւաքի եդեալ կ աչի Հլեղ նմաեոգյ* (էտէ*** * նս 
ղաչեմ* գթեղ ք եթկ չիցե համեր արոր ասեմս » ղի փութ ափ 
երթ այցես և. ղհսնդերձն ղոր վ>եղ թէմեաս եպիսկո^ 
պաա շեորհեաց է բերցես ի պա աո ասես ա/արա&ոյ իմոյ է |լ^| 
ղաքն ղի իաեղրկր երանելին ^Հաւղոս , իբր ոչ~ եթկ համե~ 
դեր ձին ինչլ ցանկացեալ կր , ղոր գիտկր եթկ յերկրի 
ապակաեելոց կր է սայլ ղի հեշտեաւ և խաղաալու թբ ա^ 
աւսաեց մօտակաց ուրուր* լինեըլյ հրաժարեսցկ 9ի կենացս ա 

|*նտոեի ղարմացեալ^ի լսեին ղ^յթսնասկ և ղհաաաե^ 
դերձկննորա, այեուհետև իբրև 9ի նմա տեսա^ 
նելոաի և. 9ի գարշապարս նորա տեաաան երկիր պա գան ե^ 
լոաէյ և ա/իաեչև ղրաղում՝ ժամս պատասիսաեի °ճ էշէԿ 

%ակ մերձն ալ կ , որում* ։/ծ/ մամ* ցանկայի ղլրա-ծաՀփքն և քիհ՝ 
քինեչն ■ ով~ եղբայր իմ* ՛ի ակր , ահա. կաաարեալ կ ժամանակն 
և Յեայ ինձ արդարու.(ձևր պսակն • վասն որոյ դու աոյպբեյար ՛ի Տանկ ։ 
հհ յերկրի հմնդամին* իմ* թաղիսյևս , մաեաւանդ երկրի պթրկիրս աա֊ 
•յես ւ \րրև քուալ ղայսոսիկ հայրն , այնուհևաև արաասոա-ղջ և 
բաղում* հաււաշանղթ աղաչիր գնա ղի մի ձնասյկ ՛ի նմանկ ք սայլ 2(անա֊ 
պարհակիյ չիյի ուղւոյ նորա ւ )ա( հայրն %աւղոս պաաասխանի կա 
և ասկ . չյպարաիս խնդրևլ ղ^թհյն ևկթ , այլ և ղրնկկրին . ղի թկ և 
•դուա կ ղբետւն մարՏ&ոյդ ՛ի բայ դնել այլ բաղում* ևղրարյ չկ օդուա , 
"ր*3 աո. ա^ կդեալ կ ղի ^կղ. նմանողթ քիշին * ք\այյ աղաչի մ՝ 
ղբեհ* թե չիշե ծանր ղոր ասևմս, ղի փու-թոէէ կրթիյես և ղհան֊ 
դկրձն ղոր \\(մանաս կպիսկոպոսն շնորհևայ բկրյևո ՛ի պա֊ 
աանս մարՏևոյ իմոյ « \\յլ ղայն ղի խնգրկր կրանկչին %ա*.ղոո, իբրև 
«ձ եթկ հան գկրձի ինլ յան կայծ ալ կր՛ ղոր դիակր եթկ յկրկիր ղ.աո.ա 
նաչոյ կր , այլ ղի հեշաեալ և խաղաղոլթթ հրամարեսյի 9ի կենայՈ 
աո-անյ մօաակայ ոա.րոատ չինեչյյ « |սր( հայրն Աձօսձր ղարմայեալ եղի 
9ի քսեին ղ\\թանաոկ և ղհանդերձկ նորա. այնուհեաև իբրև լփ* աև֊ 
սողի 9ի նա աեաոԽևքէոէ լփ»* ՛ի գարշապարս նորա աևաոե* երկիր պսլ 
***♦/». և յք1չև յբաք0>յր պաաաաՀաձէ »ձ ■"է* *Տ«. 
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տալ• այլ բադում* արտասուհթ համբուրետլ գոգս նորա 
և. գձեռս §ի վանս իւր փութ այր 9 որ յետ այնորիկ 9ի 
աաձէկաց աւերեցաւ տ 

|^ւ իբրև. եկն 1Է վաես իւր, երկու, աշակերտթ նորա 
որթ է բաղում* ժամանակաց հետե պաշտկքաե գնա 9 ընդ 
առաք եղեալնր ասեքխ • ուր եիր այաչթան ժամանակս 9 
հայր է |^<. նորա պատասխանի տուեալ սակ, • վայ ֆեՏ 
աՌրցաւ որ էս 9 որ կեր պարան զթ ունի մ* գանուե միայնակե^ 
ցի • .թանգի տես է յ\քգիա » աեսի և գ\\ ահամնկս յանա^ 
ագատին 9 ար գար եւ. ի դրախտին տեսէ գՀ1 Հաւղոս ա |^ւ 
այնպես մեծաւ գոչմամի չալովդ և. ձեռօթն գկուրծսն ծե^ 
&եր ք 1ւ ելեալ է վանացն հանդերձ պատանզթն յուղի 
ոտնկաներ % | սկ եղրսսրցն աղաչեցեալ գնա 9 ճշմարտութի. 
ուսանել֊ վասն իրին թե Էց^* * \ք*~նա ոտսե ցնոսա • 
ժամանակ ե ասեյոյ և ժամանակ լռելցյ % |^\ւ հրաժա^ 
րեալ *ֆ նոյյանի անսուատլ 9ի ՛ճանապարհն ուստի եվե% 9ի 
նոյե փութ այր 9 թանգի ծարաւի եք տեսլեան սրբոյն 9 և 

% յամ* Ժամ* աշօթ 
և. խորհրդով առաքի իւր նկատելովդ և կասկածեր թհ 
գուցե յառաք՜ թան գերթախ խք% նա ղպարտս հոգւոյն 
հատուցանիցե տեառն * միւսոյն նւս աւուրն եղեալ 
երրորդ ժամ*% ետ ես 9ի ճանապարհին գունդս հրեշտակ 
կաց եւ դասս մարգարեից և. առաթելոց 9 և *ի միքի նոցա 

բազում արաասո*.հթ համբոա.րևայ ղձևո.ս և պյոչս նորա , և փ ութածալ, 
անդրեն դարձն ալ ՛ի վանսն իա.ր , ասելով սպոթս արա վասն իմ, ով 
հ՚Հ/Ր պ""*"*֊ական . և իբրև ըեկալալ, ՛ի նմանկ գոր հայցևայյե, խնդա֊ 
չիյ մաա՜՚Փ մեկն ալ ^ճանապարհն վճարեր հանդ էրրձ արաասոապթ* 
էւ իբրև ևկն էր հա* ՛ի վահան իւր է երկու, աշակևրաթհ նորա որթ ՛ի 

բաղում ժամանակաչյ հև ակ պաչաեին ղեա, ըհդ աո.աֆ ևղևալնմա 
աոևն • մԼր եիր այպթան ժամանակս, հայր տ էէ նորա պաաասխանի 
աուևալ աոե • վայ ինձ մևղաւսրիս՝ որ կևրպարաեօթ ձի այն ունիմ 
նսւն միայեակևէքի • թանղի աևոի ղՀէյղիա , աևսի և դիոհաննկո Հյաեա֊ 
պաաին , և արդարև լ. 9ի դրախաին աևոի շ4|աւղոս տ էւ այնպես ձև նալ 
դոչմամբ և չաչով ձևո.գթ ղկուրծսն ծևծկր , և ևչևալ ՛ի վանարյն հան֊ 
դևրձ պաաանհթն որ խնդրևյաւ՚ինմանե բևրևլ յուղի անկևալ դնայրւ 
\ակ ևղբարյն աղաչևաչ պնա ճշդրաաթևաժր ուոանևչ վասն իրին թե 
դինլ իչյե , նա աոե յվնոսա • ժամանակ ե աոևչչյյ և ժամանակ ե Աք֊նլոյ տ 
է«. հրաժարևալ ՛ի նոչյաեե անսսւաղ ՛ի ճանապարհն փութ այր ոաաոի 
ևկն , ^թանդի ևարաէփ եր աևպևան սրրոյն, և աևնչայր մի*, սանդամ 
աևսանևլ փա , և յեամ ժամ խ*րհք"էՀյ ակամբ աո.աքի իա֊ր նկարեր » 
և կասկածեր թե ք•–պյե յասաք֊ Հան դևրթալն իւր նա դւպեաո հո֊ 
գւպն հաաույանիրե աևաո.% % \ակ ՛ի միւսում աւուր ևպևալ յծրրորդ 
ժամ ևաևս ՛ի ճանապարհին դունդս հրևշաակաչյ և դասս մարդա֊ 
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գայթակղու^Յիլն սրբսյե % |^ւ սպաոաւտրացե կատա^ 
րեալ զհրամամհ՝ գեացքԽ *ի վայրեխ« | ֆւ. վեոքն մա^ 
տուցեալ ախուհհտևւ լրբենի երեսօլջ լէլաէր ըեդդէքմ՝ 
սրբոյե , պոլ> ինձ ասելտգեպծ է \ |^ւ աԸՂ է/^2. արդեհբ 
պարտ էր պքւն ոլորին ^^կրիստոսի գործ էլ և կամ՝ գքնլ 
պմտաւ. ած էլ* որ *ի տաԱթանաէխ չհ ելտեցաւ հանգերհ 
ձեաէ էր քի խտղտմանդ ցանկութէանցե յապքժահարիէ* 
լուր և զարմացիր « / \էրկնից ոյժ աո. է ալ եոյաեգևոա հա^ 
գւաԼ սրբովդ ատամամբ պլեպոմե քքկլլէան կար էր է էւ վրսԽ 
խանակ համբուրի՝ /էրեսս պոոնկին (Յարաներ> էս այն^ 
պէս պթյոց ցանկա, թ էն շիջուցանէր կար է հր մեծ ցաւոցն % 
քյւգ յայնմ՝ ժամանակի յ սրում՝ այս գորՏրթ գործ է^ 

*ի վէրնա-էէն ^ճեբայիդ , երանելին 0|աւպոս հթերբն ^ւV 
րաէ հանդերձ ամուսնացելով֊ աոն և վախ՚ճանելով֊հսրն 
և. մորն *ի մեծի ժ առան գութ եան Ձէացեալ լին էր իբրէ֊ 
վեցաասէմնամե այ գոլսվյ և. է ^յուեաց և եգիպտացւոց 
իէ/ասսաւ թ է ամին յոլժ խրատեալ պհոգւոլն իանարհա.^ 
(միլն ասաւել յարմարէր և. ղրէլքն որ աո. ած » և. յա/լ 

գէմկթ և աեսլեամբ գեղեցիկ յոյժ , գայնպիսին հրամայի "րձակիլ % 
ա%գր *ի ղայթակղութք »րբղխ • իսկ ոպասաւ$ալտն կաաարեցին ղհրա֊ 
մանսն և գնացին *ի վայրկն է էւ կնսՀն մաաուցեալ այևսւհեաև լրբենի 
երե ատ լկակր ընգգեմ* • ք."/1 ինձ ասել գամենայհ ագեղծ ե է 
Ե4* արգ /V պ~*ր"՝ իյե արդեՊր գործել պէն ուորին և գքնլ 
ղմաաւ անել* որ ՝ի աանջանացն ոչ՜ հելտեցաւ* հանգերձեալեր *ի իղլա~ 
ղաանյ ցանկոլթեմնն յաղթահարիլւ՝\Հրգ լսւր և ղարէՔ^ցիր որպես և 
հրեշաակտ և հրեշաակապեաթ Տօմ՝ երկնային ղրրօթ կային պարմացեալթ 
րնգ էնծ ասիրութք վկային *կԼէւի * պոր և իկֆն աերն ամենեցուն բերկրեալ 
ցուցաներ իլրոց հրեշաակաց գրեր վկային իւրոյ որ յաւե*» տան ք&–Լ 
սեփին եր ասա ։ փա)ր^ վէյսչյն և նահաաակն +Հրիաաոսի յերկնից ոյժ 
աո.նալ՜ ե սանդնոա հողւոՏքե սրբովդ և տաաամամլտն գյէրղոձ.ն ինտնան 
կարեր , և փոխանակ հա$/րոա.րի% յէրրևոս պսանկին թտաներ » և այն֊ 
պես գյրոյյ չլան կութ էրանն շիջու-չյաներ կարեպր էյաա-Ոչյև տ $ որ աեսեալ 
երկնային ղօրայյն* պարակյյեալ փաո.ս էքաաոլչփն ամենեւյսւն անասն • 
իսկ ձախակողմն ահ դ ունդն րելի ար այ կորագլուխ և ամոթալիդ ե֊ 
դե ալ աանջեւյան հաչած անհթ • տան ղի այսպիսի սասաիկ պաաերապմիս 
յաղթուի մեծ ե ե աօ-աւելեալ տան զաանջանաչյ և մահու • վ& այոորիկ 
ասացի եթե գհոգին սպանանել ասաւել կամի ջաեիատ տան դմարմինն տ 
Աքք յպյսպկոի գ*սսնագսյն ժամանակին , որտ հոգւսյե սպանուա 

թնան ասաւել ջանային տան պմարէքևոյԽ *ի վերևումն քներայիգ • 
տանելին հաւղոս տերբն իլրռԼ ամհւսնացելոՀծ կայր յեա վախճանի 
ծնողաչյն հորն և մորն, և բաղում* մէծութեան ծնալացն ժասաեգ 
յեալ եր ինչն, տանղի մնծաասւետ եին • և եր ամաց խկտե յայնժամ* 
վեչյաասանիյ, 4 0ունաց և եդիպաայւձց իմասասւթեամբԽ յոյժ խրա֊ 
աեալ եր, 4 պհսգւոյն խոնարհութիւնն ասաւել յարմարեր 4 

□ւցւէւշտճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 



ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆԻ Տ 
դոք հայածէմնաւխ եր յ ագարակի ուրեմն պօպեալչ 
ագահ ութ թ որ հարկեչյուքանե պամհրնայն միտս մարգ֊ 
կան աո. 9ի գործել պամ* ոճիրս , էւ յայնժամ* պայեր 
մարդկան պմիտս գերեր 9 զոր և. մեգ ուսանելի ե 3ի միո֊ 
շեքն է ^եռ նորա փութ այր մատն ե է պերանելին% 
շնորհ ու կս իՁն կամեյյեաէ առնել անօրեն իշխանազն ք 
զոր մանաւանգ պահելն պարտ եր ։ |^ւ յայնմ* անօրեն 
խորհրգենկն ոլ վեոին արտասուք և ոլ ագդակ անութ Տ 
կապ և օրկն և ոլ ածն ամենագետ և ոլ երկիլյլնորա 
ամենայաղթ գալրե ղառասծաներ > աք կայր 9ի նմթե անո^ 
ղորմ* խստութՆճ գմաաեուՏե ըեգ ածպաշտութՆ փու^ 
թաչյեալ փոխանակել | սկ երամներ, ոխ պգաչյեալ դդա֊, 
ւաճանութ՜քէն խոյս տայր յ անապատ տեղիս 9 և ամնգ յա*, 
մուրս քերանքն դօղեալ յամնկ ելանեըյյ հալած ամնաքն 
սպասեր * Հ$արկ վս* անգին 3ի կամս յօժարոաՅե գարձու^ 
այեալէ |^ս. սակաւ սակաւ յասռաֆ մատուչյեալ հասամնե ՛ի 
քեաոՕն մի ապառաժ և գտանկ անդ րարայր մի փակեալ 
փոթր րարիւ. միովյ և պայն 9ի բաց թ աւալեչլուչլեալ 9ի 
ներրս մտան եք» < |յսւ ամնգ ըստ բապմախոյգ սովոր ու թ։V 
մարդկան սեչյագությԼ վներլըքխ կսղ&ն այրին խուպեալ 
գաանե ներրս ապրփլր մի *Ծբ և յստակ իրոյ ♦ և այ^ 

սերն Որ աս Աաարւաձ՛ , և փսոն հայաեաեայե ղօղեալեր յադարակի 
ու֊րևՁն է խր( ադսրհուքՅԷւ.ն որ հարկեյո». .չյանե պամենսչյե մի աո մարդ֊ 
կաե ղան հնարին ոճիրս դոր ծ ել, ըմրսնեալկր պմիաս ասն յըոտ-երն 
նսրա է հասն ժաաւսձևդսւթեան Անաչյեալ (խշքյ ծնողաչյն երան ելէոյն • 
փսսն այսորիկ փո^թսչյր մա ահ ել ղհա՝ շհսրհո».կս իՏԼ կամեչյեալ աս, 
նել անօրեն իշխան աչքն պրր մանաւանդ պա հեչն պարա եր * յայեք 
անօրեն խորհր+*չխ »ձ քնոջն արաասՈէտ և ոլ ա պչրական ութ եան 
կապ և »ձ Աաւօէաձ՛ ամենադկա և ոլ երկինդ նորա ամենայաղթ 
պայրե ղասաեաներ կամ* թոպայու-յանկր *ի յան օրեն խորհրդսքե . 
այլ կայր ՝ի նմին անողորմ՝ խսաութեան սրսփն , որ ղասաուաե պաշ^ 
ասւթիէ֊նն րքդ մատնումն փոխանակել փութայր տ |ակ ԼրանեյէՈյն ըղ, 
դաչյեալ և եանուսյեալ գդաւաճանոավՅիւնն խոյս աայր յանապաա 
աեպիօ և անդ. յամոա-րս չերանչյ պօպեալ չքներ » և հաշաեանայն անկա֊ 
նելոյ սպասեր * էէ *է միաօ իւր խորհեր պՌչ կայիք րնաւ. յ աշխ ար հի # 
կաք *ի նմանե ղքնլ շխհ •դոփ չքնիյէ քնձ . և այլ սոյնպիսի բարի խոր, 
հրրդոէէ սա-րանայր պաշխարհ ոլ գաանալով^ անգրկն , այլ եաոաչյել 
աեաո-ն յաԽապաաի անդ • և յայսմանկ սիրա երանելչ.ոչն Հապյյրա֊ 
նայր ան՚Յճաո. խեդութթ • է>*. սակաւ սակաւ յաս.ա^ մաաուչյեալ հա֊ 
սաներ *ի լիաայե մի յա պասաժ և դաանկր պարայր մի փակեալ փորր 

էքմե Գ <րյ &աւաչեյուդեալ ՝ի ներրս քաանկր * է«. անդ րսա 
րոոպմախոյէլ սսվորսւթեան մարդկան անյադուքմեամբ փ*երրին կողքն 
ոչյրքե խսւդեալ դաաներ *ի աՂքէաՀ1 4 ոոա.րր ևյսաակ քք"4յ ե 
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6 ^ԱԻՂյւսԻ 
նոսհետև. ցանկացաւ. տեղւոյն իբր թհ յ**ց իցհ նմա 
շնորհեաէք գաաՐ ժամանակս կենաց է*֊(****$ 1ի նմին դա^ 
դարհր% գդեստ ճւ կերակուր անելով յարմաւէրնեաց 9ի 
տեղւոՀն բուսելոց տ ք | ասն որոյ մ§ անկար ումեր թոսեաԼ, 
ցի էրն աքն « աո. աք է այ վիպյեմ* ճւ *Օրց հրեշտակաց գի 
9ի նմին տեպւոք յանապատքքն որ ( մերձ ՝է կալմանս 
տաճկաց , տեսի միայնակեացս յ**րո հր մի ոՏև արդերս^ 
կան և գերեսան ամ* ողքղքն գարեհացիս և. պղտոր քրով 
դարմանեալչ |^(– այլոՅն գարձեալի դրի միում* հնոսմ* 
հնդ ետ ասան թքքվ յաւուրն շատացեալ ճւ սակաւ մի 
2րովէ |^ւ այս եթհ ամնհաւատ ումել» ի լսողացն ե^ 
րևեսցի ք նպթա դիտասցեն « անդրին յաոյաիի^ 
կայն եկեսցուր յոր և սկսարԱ % 

\\յնուհետև իբրև հարիւրորդի և֊ երերտաասնե^ 
րորդի ամի հր երանելին աւղոս եր կնասոր վար ուր 
յ&րկրի կացեալյ ճւ ^քնտոն իննսուն ամ* անելով յա¬ 
լում* կալման սն ապա օվն րնակեաէշ ոպ ճւ նա իսկ սո^ 
վոր հր պատմելշ ||խորհուրդ 9ի միտ սնկսնհր Տքնարանի 
ճւ ճնշխր գցայդ և. գցեր եկ եթհ էքՀ Ոթ ար դե օր միայ^ 
նակեաց յսնապատի անդ 1ի ներլրսադոյն րան գնա քնսՀ, 
կեալչ ք |քւոսմ* 1ի գիշերի յայտնեցաւ. թհ հ ո*& *ի նելտ^ 
սադոյն յոյժ լալ ադոլն րան դթեզյ ճւ րեդ արժսն հ 
փութ ով երթ ալ֊ աո. նա ճւ տեսանելչ |^ւ ը**դ "ք/ՀԷ Ը**Ղ 

1 

այհուհէաև ցանկացէալ աէգւոյն իբրև թկ յԱյ իցկ %մ*ա շնորհևալ, և 
ղնոՐ ժամանակս է*.բոց կենաց ՛է նմին գագարկր • էակ ղգեսա և կէ֊ 
րակուր յարժաւէնէաց անափ ունկր, ոլտ *ի աևգինյայե րուսեալ կին է 
Ե“– "Ս""էէսէ խոաակրօն վարոէ֊ց վկայ% էս աեսի ի նմթ» յանապաաին 
յալն որ մևրձ կ *ի կոգժանս աա՜ճկաց. և վկայևաՐ աա֊աքի % և 4ք^Հ֊ 
աո ակ այլ սրրոց ղի մէայևակէաց մի արգելական , որ գերես սան աաՐ ող֊ 
քոյե գարեհացիւ և պդաոր քրաէ գարԺանեալ չինկր * էէ դարձեալայլ 
ոԱե *ի գրի միում՝ հհգեաասան թպո$է շաաացեալ և սակաւ. ^»»Հ« (^ք. 
վասն այն ասացի վկ այելուէ գաեսեալն իմով ակամր, ղի էրե սմ՝աէտ ոլտ 
»ձ հաւաաան յորժամ՝ լսեն վարս խսաակրօնս է տանգի հևս.ացեալտ 
էն նէտա յըղձմէսնկ փափագելի վարույ Տօծաքեոյ . \ակ մկր յաո.աքի֊ 
կասլսդ էկեսցուտ պասո/ու.թէանս տ 

\\յնո*–հէաև իբրև հարիսր և էրէթաասանամէայ կր էր անէ լին 
գոս էրկնա*–որ վարոատն կացէալի յէրկրի է և հայրն իննսնա֊ 
մէա, հր և յայլռք կողքա՚Լ աևապաաի բնակկր, որպկս և սովորկր և 
նա յանապաաի տ խորհուրգ մի անկաձկր ՝Է միաս հորն \#րաոնի 
և 7ճՐլկբ պ&այգ և գյլէրէկ , էթկ իյկ* ոտ արգէզթ միայհակէացս յանա֊ 
պաաի անգ ի նէլտսագո/ն տան գնա բնակէալւ (կ«ււ/ 9ի գիշերիյասյաա 
նէյաւ. էթկ ո9և կ *ի նէլտսագոյն՝ յոյժ լասագոյե տան գիա, և նմա 
արժան կ փութով Նրթալ 4 աէոաէէլ գնա է Հյւընգ այգն շնգ աոյա^ 
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աոաւոսն յարուցեալ վաղյքաղակի երսնեչի ալևորն է 
ցուպ ի ձեէւն սսւեալև յպքն յա֊ղի սԽկսնկր , 
չյչիտեչըվ֊գճսնապարհն ամե՛նևին թև ընդ որ երթ այցե * 
|^ւ 9ի չին ել հասարակ աւուր յորժամ* արեգակս խարլ, 
շեր դամ* քնչյտապով֊ իւրովյ ոչլ թ ոպսնպյր 9ի ճսնապար^ 
հորդուին* և սակր* հաւաաամ* այ իմոյ եթե ղծատւայև 
իւր ղոր խոստացաւ ցուցսնել /անձ 9 ճշմարիտ ցուցսնե է 

|^ւ յևտ այնորիկ ետևս մարդ իՁն ձիախաոն% զոր կար^ 
ծիթ չանաստեղծաց ձիացուլ֊ կոչեն տ |^ւ ասէ ցնա նչն ♦ 
քեղ֊ ասեմ" յորում* կալման րնակեալ֊ ե ծաոայն այ է 
|^ւ նա պատասխանի տայր խուժադուժ բարբաաւոախ 
բեկբեկելով մանաւէմնդ գբանան բան յայսնապես խօ^ 
սելովյ և ահագին բարբաո֊ոէխ աղեր սել~ կամեցեալ 9ի 
խոսելձեաւնամխեր 9 և ձգեալ ցաք ձեոՏն նշանացի նմա 
պախաիագ եչի ճանապարհն ցուցսներ • և ապա ընդ (այն 
դաշտ յնթացեանլմ/նշդեաւ գարմանայր երսնեչին 
տոն | այնուհետև աանյայտ չքներ * |^լ շա^ք թե սատա^ 
նայ ասյնպես կերպարսնեցաւ ղի գնա ղարհուրեցուսցե ք 
և կամ* թե ըստ սովորութե անապատն այնպիսի հրա^ 
շակսն անասուն ունեք $ ասել ոչ֊ ունիմ*> ||ւստի և 1^ 
տոնի մացեալ ընդ տեսիլն զոր ետես և մտախորհ 
չքներ ♦ և է յաոյաքկողԱե սակաւիկ մի մատուցեալ 9ի հովլ 
տի միում* ետես փոքրահասակ այրուկ մի որ ունեք 1ի 

յարաբն ալ երան եչի աչիսրն ասնոյր յոա.պ ՚ք ձեսն ե յայն յե֊ 
Տ^աԼ ԺՈ*–Փ մնկաներ և աալ գիակր պ2Հանապարհե ամենևին թե ըեգ 
որ երթիյե * էէ ի Ժ*ձԼ հ~**»ր"»կ աա֊սսր յորժամ* արեգակն խար~ 
շիր պամ* ինլաապով֊ ի*.րո»Է, ոլթոպանայր *ի ՚ՅՀանապարհորգսէվձ^Խ • 
և ասիր* հաւ֊աաամ՝ էՕյ իմհյ եթե պեասայն իւր պոր քաոսաարաւ. 
յ*^Լ^ւ ՚^ըքարիա յ-^^ե * 

է>*. յե» այեորիկ նանս մարգ մի ձիախասն, պոր կարծիր րանա^ 
սաեպծաէչն ձիագա֊լ կոչեն • և ասաց նմա սսւրրն% ^եգասեէք յսրսւյք 
կաղման րնակեալե ծաս֊այն էՕյւ էւ.նա պաաասիանի ո»այր խոսժա֊ 
գոէ֊յ րարբաս.ոՏխ թեկրեկելոէէ մանաա֊անգ պյթանսն րան յայաեապեո 
ֆասելսվյ Լ ահագին րարրաո Ալին աղեր սել կամեչյեալ *ի խօսել ձեա.֊ 
նամխեր» 4 ապա ձգեալ լա^ ձեսն՝ նշանակի նմա պփափպրեչի 24». 
նապարհե յոէ֊րանկր • և ապա ընգ գաշա ընթայպեալ սրաթսիլ գնա^ 
րի^Ք ի պարմայման չիներ հպյրն \Հեաոն , ձ այնոսհեաև անհեա 
էք*եր • Այլ պայս եթե սաաաեայ այնպես կերպարանեյրսա֊ պի գնա 
պարհուրեյսւսգե , ե կամ* թե /»*»*» սսվորո^թե անապաաին այնպիսի 
հրաշաչի անասուն եր ասել ոլ ոանխՌ (| է֊սաի և հայրե 
յ՚արեալ ըեգ աեսիչե մաաիսրհ չիներ և այնպես * Ե*– 
աեսաներ *ի հոփսի ձիայք փպրրահասակ այր մի որ տներ *ի 76սկաան 
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8 ^ԱԻԴյոօԻ 
՚ճակատԱ եղքիւրս ք և յետսյկողչէծ մէսբմէոյն այեի ոտս 
կատարկր է |#Ա հայեցեալ ընդ տեսիքն ընդ աթ գվա֊ 
համն հաւատոց և ղգրահն յուսոյ առպթիէեւոյ նահա֊ 
տակին 9ի Յևռն աո. էր ալ հարցաներ թե ո պթ իցե որ էր֊ 
ըևեցաւն < | յսւ նորա պատասխանն ալ մահկանացու. էրտՐ 
էրս և մի ղթ 9ի բնակևյոցն յանապատի աստ գոր բապմա֊ 
պատիկ մոլորութ իւն հէրթամնոաաց 9ի պաշտոն առնուլ 
հբապուբեաց է և այժմ* հրեշտակ եկևալ յերամկն իմԱկ 
աղաչեմխ ղթէզ վամն մեր հասարակաց աո. տեր աղօթս 
առնել* փլանղի և մեր 9ի վաղուց հետե գիտացոտ գէր֊ 
կեալ փր կութ ի աշխարհի, վամն ղի ընդ ամ* երկիր ել 
բարբառ նորա % Օ այս նորա ասացեալ ալևսորն գառա֊ 
ջի եգեալ ղճանապարհն վճարեր 9 ե. ղերեմն լի արար 
արտասուղթ է ՀՀւրախ եր %ի վէրայ փառացն և. սի֊ 
րոքն և 9ի վերայ կորստեամն սատանայի♦ մի անդ ամայն 
և– պարէէանայր ևս եթե քիարդ կարեր ղրանս նորա իմա֊ 
նալւ է ցուպն 9ի դե անի կոճեալ ասեր♦ փ**յ ըեէլ յջաղպլջ 
քքխսէմնգրեայ 9 որ փոխանակ այ% հրաշից երկիր պա֊ 
գան ես• վայ վյեղ լաղար պոռնիկ , յոր գևվ> ա*Ր աշ֊ 
խարհաց ժողովեցամն . ղքնչ պատասխանի ունիցիս տալ 
չխոստովանելոփ ղ%^խ ղք*ր ե~ գաղտեր անգամ* վայ֊ 
րենի խոստովանին« Օձ. ևս եքխ բաԱթւ նորա կատա֊ 
րեաէշ իբրև ղթևաւոր անասուն եղեալ գա գամն փախ֊ 

^•Լէի^֊ր • և յհասհոպք Ժա•րմեոյն ">յեի ոաս Էր է էյէ հայեցեալ րնգ 
տեսիլն ընդ –էխ՝ ղչէտհանն հաւտաոյ և պ զրահն յուսոյ ասսպրինի նա֊ 
հատակն *ի ձեոն աո. և ալ հարցանկր թե ո ղր իցե որ երևեցաւն է է*. 
նա ասէ . մահկանացու, եմ՝ ես , և մի եմ9 ՛ի բնակողս» ախ յանապաաի 
ասա ւլորս բազմապատիկ մոլոր ութք» հեթանոսաց ՛է պաշաօն աոնո».լ 
հրապուրե աց , և այժմ հրեշտակ եկեալ եմ ևս յևրամէե իմԺԷ՝լոա.եալ 
ղէէաչսսաան սրբութՆ յանապաաէ ասա% "»ղր»չել Ղմ^Գ.* վք*ն մեր 
աղօթս աո%ել աո. հասարակաց ակրն, և մի մոո.ասցիս ղխնղրոք-աես 
մեր. րանղի և մեր ՚ի վաղուց հետե գիաացար ղեկեալ փրկսւթիանն 
աշխարհի , վաոն ղի լլնգ էօմ երկիր ել բարբաո. նորա « ՀԼայս նորա 
ասացեալ, սուրբ ալևորն ղաս աքի եգեալ 2ճանապարհն վճարեր աոեա 
լովչ ըսա հաւաաոց ձերոց եղիցի ձև էլ. և ղերեոն լի արար արաասոապր * 
է*– ուրախ էր ՝ի վերայ փաո.ացե և սիրոյն և *ի վերայ կորսաեանն 
սատանայի . միանգամայն և պարման սշյր ես թե ղիարգ կարեր ղրանս 
նորա իմանալ* Էւ սկսաւ. ասել, վայ ՚Աղերոանգրիա , որ փոխանակ 
Խյ՝ հրաշից երկիր պագանես. վայ ^եգ^աղար պոոնիկ, ոա.ր գկր Խմ 
աշխարհի ժողովեցան . ղխնլ պաաասխանի ունիս տալ ոլ խոոաովա֊ 
նեյով ղՀք& ղոր և գաղտեր վայրենքտ խոստովանին ւ \յէ֊ շև ևս Էին 
բակրե կաաարեալ, գազանն աքն իբրև թևէսւսբ անասուն եղեալ փախ֊ 
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չէր է |^ւ այս զի մէ օձ^աւաա ումեր երևեսցի , եղեալ 
էրա պատմեմ* % |\ւ \րատանդիանասիւ. թագա է. որաւ. » ո^ 
րոլյՐ և աշխասրհ վկայէ ք «աչն օրէնակաս անասուն ածասւ. 
յ|^յլէթսէմնդրիա 9Է մեծ զարմացումն և 9է տեսիլ ռամԼ 
կին ամի ♦ և յէ« այն սրիկ իբրև մեռաւ. , զմւպտմինն 
զմռեցքն գի մի հարցի է տօթոյ | և տեսլեան աղագաւ. 
^■^նատէպթ տարան տ | \յէես զառաքի արկեալս պատ մեցից* 

^%նտմն սկսեալ զ2քս/նտպարհն վճար էր ♦ և ղրաղում* 
գազանաց հետս տեսեալյայնպէսէ լայնութ եան աԽալ, 
ալատէն* և զմտա«. ածեաէ թ֊է զինչ֊ պարտ էցէ գործել 
մսէնա«֊«մնգ երկրորդի ևս ալյուրն 9է մուտս եղերը՝ ՂՕԺ* 
միայն ոմն էր առաքի աչացն թէ անհնար էն է զնա 
9ի ձեռաց թողուլ |ք\ւ զերկրորգ գիշերն գամ՝յաղօթս 
կացեալընգ ասյղն ընդ առաւօտն տեսանէր մերձ 9ի ըս^ 
սարոտ լերթն ինձ մի մեծ յ**յմ , զի թ ասելով ելանէր 
9ի վեր ք և ճեպով զկնի Ղփի լէնէր տ | \ւ իրրև մետ յաչրն 
լթնէէն երկղթեէմԱն ք գազանն 9ի նելտս մտան էր , և նա 
հու. պ եղեալ առանց զանգ էտերը հայ էր ըստ դրեցերըն՝ 
եթէ կատարեալսէրն զերկիւղն 9ի բաց մեր մ է % |^ւ 
հազիւ ուրեմն յայրքն լղլս տեսեալ անյագ ութբ պըլ 
նոյր 9 և տակառին մերձ էնայր • և դոփեալ րլարիւ. ըզ^ 
դարսն , յայնմանէ հնչիւՏ» մեծ ելանէր տ | \սկ երանե^ 

շիր * Աքք 4 "•֊•Հթ անհաւափաալի երևեսյի , եղեալ իրս պաամե֊ 
յէյ 4ի"Ս բ-քեէատ Ա*. %Հոսաս$նդիանսս բարեպաշա թադաա.»*րիւ , <». 
րոաօՐ աշխարհ* վկայե, օրինակաւ. անասուն ածաա. 
դրիա մեն *ի զարմացումն և ՝ի աեսիչ փւամկայն Խմի, և Հայր կենդ.անի 
փՂթր մամանակ • 4 յեա ալն որիկ էբրև մեոյա&, , զմարւ/ինն զմո֊ե ֊ 
ափն զի հարտէ Գ ""Ք”/* ք և յազադո աեսանելոյ յ\&աէպ> արձա^ 
հ^Տէն • Այձ էքս ւ®*–^ և գնալն պաամեցից « 

^քԼանզի հերո**ին ոոսրր յքԸ^Թաչփ^ ճանապարհին ոչ՜ դադարեր • և 
|տապում* դա զան այ հևաաա աեսեալ յ այնպիսի լայնսւՀձեարն անապա^ 
աին զմաաւ ահեր պ**րա եր գործել* մանավանդ երկրորդի ա. 
ա.ոա.րն *ի փքուաս արեգականն յահադին յանապաաին • այլ լա/% միայն 
եդեալ եր աո.աքի աշացն թե անհնար ե ՝Հ*Է թողոտլ գնա « էլ յ»*ք. 
ասւաււօան ա*եսաներ մերձ ՛ի աոորոա չերինն ինձ մի , որ թափելովդ 
ելաներ *ի վեր • յալն մամ՛ 2(եպոփէ պքքնի նորա լիներ • էւ. էրրե մփա *ի 
ԺՀյրն լինեին երկպինն , գազանն ի ներթո մաաներ ՝է յՀքրն • իսկ % 
հերն աա.անչյ զանգիաելոյ հոա֊պ եպեալ հալեր դրեշելո^Տն՝ եթե 
կաաարեալ սերն զերկիա.զն *ի բայ մերմե • Ե*֊ հա^*~ ուրեմն յպյրխն 
լոյա աեոանկր և անլադո^թթ պշնոյր» և աակաւին մերձենայր *է դուրս 
ալրին . և ^արիա. վի հարկաներ Հալրե մերձ *ի դսւււն՝ փորձելով֊ թե 
քյե Հք *ի Աքք» ,ևյսլլնմանե հնչի** լիներ *ի •հ/14* » Ւ*4 
երանելին ^աւզոս գձայնն լոաԱրալ յպույեալ դմսւյսն փակեր, ^– 
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10 *ԱԻՂյաԻ 
յւգքն ալյպոսի պձէսյմն յուեալ յարուցեալյլմուոՏէ փա^ 
կեր» տտնպի թոէց կսքքթ * Լ^ախժամ* ^նտմն աուաքի ՂՇ-– 
րացն ամնկեալ մինչև 9ի վեցել*"թդ Համա֊ ալյուրն 9 և 
ևս աոաւել աղաչեր րանալնմա պմուտն* ասեչով ^^^V 
տէրնե ով֊֊ էտ իցե և ու. աո է եկեալ և վասե կր իրքտ * 
տեմ*9 ասեր 9 պի անարժան եմ* տում* տեսյեանդ « ա^/ 
սակասյն թե ոչ֊ տեսան էր մ* 9 ոչ֊ թոպում*♦ որ պգապս/նէէ 
րեդունիս 9 պմարդիկ ընդեր մերժես ♦ գթ&րղ֊ խնդրեցի և 
գտի9 և րախեմ* պի րացցես ինձ • որում* եթե ոչ֊դիպեա 
ցայց* աստ մեոյանիմ* առաքի դրացս րոց % պի գոնե աչ 
պմարմինս իմ* տեսեալ֊ թաղեոցես տ |*^յսչափ և առա^ 
լել տան պայս ժտեալնորա 9 հապիլ ուրեմն պաաասա 
խստեի տուեայ երանելին 4|աւքւ>ւք ասեր* ոչ֊ այդպես 
ապառնաչեօթ իՏնդրե էտ և ոչ֊ հանդերձ արտասուցր դա^ 
աախապե * |ք*֊ այսպիսի շնորհալից րյանս րարրառեալ֊ 
երաց նմա պմուտն • և այնուհետև պմիմեաաէրտ փարեալ 
իւրստանչիւր էտ պմիմեանս յանուանկ կոչեալ ողքա^ 
դուրեին % 

|^ւ յէա սրրոյ ոպքունին նսաեալ ^էխէւղոս հանդերձ 
| *նտոնիւ^ ասկ այսպես * պո ղթ աշխատութքԼ 
խնդրեցեր տեսանել. ահաւասիկ տես անես հնացեալ 
և մաշեաէ մարդ* որ յետ սակաւ ինչ֊ ժամանակի հոպ 
յինելոց ե * (*այէ֊ փսսն պի սեր ամ* ի միտ համրերե% ասա 
ինձ ապա չեմ* պ*թեպ պիսՏրդ կայ ոտպգ ՚մարգկան 9 և եթե 
աչառաքին տաղստսն նոր ինչ֊ շինուաՏտ չինին, և կամ* 

քի Գ յ^քեժաժտ է*, սուրբն աս.աքի ղրանն անկե ալ մթելի. 
քՀից Ժամ* աւուրն , աղաչիր բսնալնմա ղմոա -V ասելով, ղթկբենկ քմկ 
ով. իցկ և ուսաի եկեալ և վասն կր իրիթ < ք\փաեմ՝, ասկ , ղի սնար֊ 
ժսն եմ՝ յլում՛ աեսութՆդ • այլ սակայն ե(մկ ոլաեսիչչ, ոչ. թողոաօՌ 
որ ղդաղանսդ թնդունիս , ղմարգիկ լիդ Հր հաչած ես . գյբկդինգրեչ^ և 
դափ , և բախեմ՝ ղի բացցես ինձ • որում՝ թկ ոչ գֆպեցայց , ասա ւ4. 
ոաեէմ՝ աո.աքի ղրան հո , ղի գոնե այ ղմարմինս իմ՝ թաղեսցես տ Այս. 
չափ նորա և ասյաւել լան ղայս ժաե ալ հաղիւ ուրեմե պաաասխսնի 
աուեալ երանելին %աւղոս ասկ • ոլ այդպկս սպասն այո ւէ խնգրկ «տ 
և ոլ հհնդերձ արաաոուպթ գաաախաՀ ոթ տ \յւ այսպիսի շիսրհայքյ 
բանս բալբասն ալ եբայյ նմա ղմուաե • և այեուհեաև ղմիմեամյտ փա֊ 
րեալ իւրստանչիւր ղմիմեանս յանուանկ կոչելով, սղք ապուր Լին » 
է<. յնա սուրբ ողքունին նսաաւ սույրն %աւղոս հանդերձ սրբաԼ 

|կխաոնի*, և ասկ • ղմ որ այդչափ աչխաաութթ ինդրեյեր աեսանել • 
ահա աեսանես հնացեալ ալևոր մարդ՝ որ յեա սակաւ թել ժամսնաա 

հ"Ղ. ե • Այլ քք "Լր *մի համբերկ, արդ աԼ ևզրայր սի֊ 
^ցեալէքէաոնիկ, պարդ անապաաի և միսնձաեց կրնաւորաց ք րարւփտ 
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թ 4* ղէոձրդ աշխարհ 9է հֆաղան դյութի» համ թո»դաւո^ 
րաց , և իշիտակրլ սրակալին ճւ աքժմ* դերթն 4է պա արա֊, 
նաց մպորութե դիւաց • և՝*– միքՍչդեո. նորա գար» է»ո֊, 
ակքքն | ահա ագրւաւ. մի անդուստ 9ի ներքուստ անապատ 
տէն հեզիկ թուուցեալ֊ էրկն նսաաւ յոստս սրնկոյ միոյ 
ընդդեմ* նոցա , որ ուներ 9ի բերան հաց մի ողք * ճւ. դախ , 
աաւասթի նսցա եդեաչյ միինչդեո. նորա ղարժ»սնայքէն% դւսր֊, 
ձեալ թո.անէ^ր է |^\ւ յէա դնաըյյ թոչեոյն 9 ասե ^|աև^ 
ղոս ♦ տեր առարեաց մեգ ղճաջս ♦ արդարեւ ողորմած և 
մարդասեր ք * || աթսոլև ամ* ե սցսուհեաև յոր կե*» 
կկս հագէ ընդունեի աւուր աւուր ք «յլ $ի գալսաեսմն 
վաւ.մ* խրոց քինուորաց եըկէ*** տռստեաց ղռոճիկս է 
|^ւ այնպես ղտեաոնե գոհացեալ մե՜րձ յաղչրւիւրն նըս֊, 
տասն երկղրեսՏն « և <սևդ եթ ե ձ ա յառաք դհացն բեկա^ 

հակառակեք»*» մինչև $է մերձիգ գէէէս՚մ** 1 |/լ Ոէաք 
ուրէՅն ապա բարի ղմտաւ ածեաէ երկորեսան բուուն հա֊, 
սէն պհացէ֊ն և բեկին յանուն տեաոն ք և այնպես գո֊ 
հացեագ պայ ճաշւսկեցին և պչքիշէրն աւՐ հսկեցին % 
Լս. իբրև առաւօտ եղև * 0|աւղոս այսպես ասաց 

տոն • 9ի վաղուց հետե ի^^ացաք ՂՏ^Գյ ^՚ՂՒ^է9 ^ 
ռայակից, եթե *ի տեղիս յայսոսիկ բնակետ Է֊ ես է ղոր 
և խոստացաւ ինձ ածել 9ի ծաևօթութիւն է |՝|ք^ 

արարեր ղի եկիր , արդ ասա ի%ձ աղաչեմ՝ ղթեղ, ղիմէրդ կան աղդ. 
մարդ.կան , և կամ՝ ղի յաոս»քի*ե ՛ի րաղւորԱ նոր ինլ շինո*. թք է&տ, 

է ա/<էյ՛ և կամ՛ պէ-արգ կաք աշքւարհ ՛է հեաղանղ.*ա.թ՚Հ թազա, 
ս.որադ, և կամ իշֆանր աակաւին ե այժմ՝ դերի*ն ՛է պաարանայ Հր». 
յորութՆ դիւաց % Էւ մինչդեռ նղթա ղայն խփակէն , ահա ադռաւ մի 
անդուոա *ի նեյրին ահա պասակն հեղիկ թռուցեալ նսաաւ յոսա արԽ֊ 
կհյ յէհյ ընդդեմ* ^ոՅա 4 ոմեկր *ի բերան հաց մի ող±. և ղայն առաքի 
երեսաց նայա եդեալյ մինչդեռ նղթա դարմանային% թ֊էւանկր տ \յ*. յեա 
ղնաըւյ թա.շեոքհ, «աՀր հայրն %աւղոս . ակր աււագչեայ մեդ ՜Հաշա , ար֊ 
գարեւ. ողորման՜ և մարդասեր ե • վանղէ վաթսուն ամ* ե իմ՝ որ ասա 
կամ՝, կկս կկս հայի րեդունկի աւուր աւուր • այլ ՛ի դալոաեանդ 
.թսւմ" իւրայ ղինաւորայ +քԼ՝Ծ կրկին աււստեայ ղաւաճիկս * Էւ այնպես 
ղաեաււնե դոհԽՕյեալյթ ՛ի վերայ աղբերն նսաան երկորեան. և եթե » 
յաո.աԼ բեկանիյկ ղհայն հակառակեին մինչև մերձենալ գիշերոյե * 
\յւ ուր աւրեՏե ապա ղմաաւ աեեալ երկոթեան բուռն հարեալ դհա֊ 
յեն բ եկ անկին յանուն աեատւն , և այնպես ք՜ոհայեալթ ղք❁յ 2Հաշա֊ 
կկթ*եզդիլերն ամենով հակեցին։ 
Ե4֊ քէք*– –"–աւփա եղև, %աւղոս աաայ յհ~յրն ՍՀասնի . եղբայր իմ* 

և ծառայակից , ՛ի վաղուց հեակ քոոսաայաւ ինձ ակր *ի ծանօթ ութ քո 
ածել դթեդ ինձ , և ծաեոյյ եթե *ի աեղիս յայսոսիկ բնակեալ եո , 
ղոր կարոաեալ մնայի դայսաեան վլո սուրբ* բանդի բնոյ իմոյ մամա֊ 
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12 Վյսւր* ^ սի «լոսի 
վասն զի ինոյ է^հ1 <^ա<^,աք մերձե ալ կ , ե֊ սրա֊մ*Հյամ* 
ժամանակի ցսՏնկսցի զլու֊եանիքն և. ընդ +^Հթի լինել, 
կատարեալ կ ժամանակն և ք&ասյ (անձ արգասրու֊թեան 
պսակն ♦ գու. աաաթեցար 9ի տեաունկ ղի զմարմքքնս իմ* 
ծաեկեսցես9 մանասանդ թկ երկրի զի՛րկիր** տացես % 
|հլ Ղ^Սս ***"րա ասաց նալ, ^նտոն ասինու֊հետէւ֊ արտա^ 
սու, օր մեեաւ. հաոաչանցր աղաչիր ղնա ղի մի 2&ասցկ 
9ի նմանկ | "ճանապարհակից լիցի ոէաՂԷՀ1 ^ք|քա * |#ս> 
նա անկ* չսրսրտիս քսնգրել, եղբայր 9 ղվթոյն ևեթ՝ 9 ւցլ/ս 
զինկերին ♦ ղի թկ և րեղ ©դոստ կ զչւեուն մարՅնոյգ 9ի 
րաչյ գիտել, այլ~ թաղում* եզչւարց չի օգու֊տ , սրոց կկա 
աաւաիի եդեալ կ ղի .թեղ նմանողը լից(*ն % |\ա^ք ես ա^ 
ղաչեաՐ ղըեղ , եթկ չիցե եասնր զոր ասեմս , ղի փոէ֊թաի 
երթ այցես և ղհանդերձն զոր րեղ | * բթանաս եպիսկո^ 
պոս շնորհևաց , րերցես 9ի պա տասնս ա/արա&ոյ իմոյ % |^/ձ. 
ղչ*չի* ղի ի***ղրէր երանելին ^Հասզոս , իրր «ձ եթե հան~ 
դեր ձին ինչ՜ ցանկացհ ալ կր , զոր գիտկր եթկ յերկրի 
ապակասնեչոց կր , ՚սյլ զի հեշտեաւ. և քսաղազու. թր. ա֊ 
ո֊անց մոտակաց ա֊րուր լիները հրաժարեսցկ 9ի կենացս տ 
1*սկ կանտոնի զարտ/ացեալի թքեին զք^յթանասկ և ղՀՀասն^ 
դերձէն նորա 9 այնու.հետե իրրև 9ի նաես տեսա^ 
նելով և 9ի գարշապարս նորա աոեաոն երկիր պագանե^ 
քըկյ ե. մինչև. ղբւաղոա./մ* ժամս պատասխանի ու էշէԿ 

նակ տՏերձևալ ե , որոլյք ։/ճ»ւՐ ժամ* ցանկտսյի դչոտ.ծա^իրչե և ընդ 
յինեչն է Ա/»ք> "վ֊եղրւտտյր իտՐ *ի ակր , ահա. կաաարեալ ե էքտատէանակն 
և Տ/հայ ի%ձ արդարոտ֊թՆ պսակն • վատտն որտտյ դո*֊ ասատրեցար *ի էոՆկ , 
դի յերկրի դմարմինս իտՐ թադետտցես , տքան ատ֊ անդ էր ր կրի դերկիրս տոա֊ 
ցես ։ \*բրև լոտ֊ատ. դայտտոտտիկ հտտտյրն Ա%աւ»1, տտչյԽոտ֊հեաև արաատտոտ֊քթ և 
րադոտ֊տՐ հառաչանգթ ատլաշխր դէւտտտ դի մի տէնատտցե ՛ի նտէահկ , այլ՜ 2էանա֊ 
պարհակից չիցի ոտ֊պտ֊ոյ նորա % \ակ հայրն պատ֊ղտտտտ պաաատտխտՀեի էրա 
և ատտկ . չպարտոիտտ խնդրել դթո/ե ևեթ, այլ և պրնկերին . դի թկ և թեղ 
• դոտ֊ա կ ղբևոն տքար^տտրյդ ՛ի բաց դնել տոյլ բադոտ֊տՐ էրղբարց չի օդոտ֊ա , 
որոց կկա առաջի եդեալ կ դի թեղ նտետտնոտլթ չքցին է (Հայց ադաչեէՐ 
ղթեղ, թկ չիցե ծանր տլոր ատտետէս, դի փոտ֊թոտէ երթիցետտ և դհան֊ 
դերձն զոր \\թանատ» եպիտտկոպոտտն թեղ շնտտրհեաց՝ բերցետտ *ի պա֊ 
տոանս տՈտտրՏէեոյ իմոյ։ Ա^լ դախ դի խնդրեր երանեչին ^ատ֊դոտտ, իբրև 
"ձ Փե հանդերձի խել ցանկացեալեր դոր դիակր եթե յերկիր դառ֊ 
նալոց կր , տտտյէ դի հեշաեատ֊ և խաղադոտ֊թթ հրաժարետտցի ՛ի կենացս 
առանց տՐօաակաց ոտ֊րոտթ չինեչտԱ » խ*( հայրն \Հնաոն դարմացեալ եդև 
9ի չցելի դ\\թստնաոե ե ղհանդերձկ նորա• տտտյնտտտ֊հեաև իբրև ք«|Աք ոտե֊ 
*"դի 9ի նա աեստտտնեչոտէ ղքԼէք ՛ի դարշապարս նորա աեատւն երկիր պա֊ 
դանկր, ե վքեչև ցբադոսաՐ ժամս պաաասխստնի սլ իքէեր աալ* այլ 
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տասէփ *քքլ բաղում արտասուօթ համիուրեալ գ**չ* նորա 
ճւ ղձեոս% 1ի վաես իւր փութ այր , որ յետ այեորիկ 9ի 
տաճկաց աւերեցաւ տ 

|^ւ իբրև, եկն 9ի վաես իւր, երկու, աշակերտդ նորա 
որթ 9է բաղում ժամաեակաց հետե պաշտկթե գնա 9 ընդ 
առաք եպեայ նի ասե(*ե ♦ ուր հիր այաղթաե ժամանակս 9 
հայր • նորա պատասխամեի տուեալ֊ սակ ♦ վաք թեձ 
մեղաւորիս , որ կերպարանգթ ուեիմ ղս/եուե միայեակե^ 
ցի • .թանգի տես է ք| ֆ*ւէա > տ եսի և. Ա^ոհաննե* յսքեա֊, 
պատքաե 9 ար դար ել 9է դրախտին տեսի վ^Հաւղոս է |^ւ 
այնպես մեծաւ գոչմամբ ը*լոփ ճւ ձեոօթե ղկուրծմե ծե^ 
ծկր | և. ելեալ 9է վաեացե հանդերձ պաաանօթե յուղի 
ամնկաներ է | *սկ եղբսսրցե աղաչեցեաը վեա 9 ճշմարտութք. 
ուսանել վամե իրին թե ասե ցեոսա ♦ 
ժամանակ ե ասելոյ (ւ. ժամանակ լոեըլյ * հրաժա֊, 
րեաըինոցաեե անսուաւլի ՛ճանապարհն ուստի եէյե% 9ի 
նոյն փութ այր , թանգի ծ արա ւ ի եր տեսյեան որբոյն է ճւ 

1 յամ ժամ* աչզթ 
ճւ խորհրդով առաքի իւր նկատելովդ ճւ կասկածեր թհ 
գուցե յառաք .թան ղեր թալն իւր9 նա ղսլարտս հոգւոյն 
հաաուցամնիցե տեաոե % |^ւ միւսոյն ևս աւուրն եղեալ 
երրորդ ժամ% ետես 9ի ճանապարհին գունդս հրեշտոՀ, 
կաց ճւ դասս մարգարեից ճւ առաթեչոց , ճւ ի միքի նոցա 

բադուժ արաասուդթ համբուրևայ դձևռս և դաշս նորա , և փութարալ 
անդրկն դարձն ալ ՛ի վանսն իւր , ասևլով^ սպոթս արա վասե իժ, սվ~ 
հայր պաաուական • և իբրև րԽ կալալ ՛ի նժաԽկ զոր հայց և այն, ի§Խդ.ա֊ 
Փյ ա^կ^աԼ •&ճանապարհս վճարեր հանդնրձ արաասուդթ։ 

է»*, իբբև նկն և հա* ՛ի վանսն իւր , ևրկու աշակևրափ նորա որթ *ի 
բադում* ժաժաԽակադ հև ակ պասշակին փա , ընդ առաք֊ և դև ալ նմա 
աոևն • մէ-ր ևիր այհթան ժամանակս, հայր * է<> նորա պաաասիւանի 
աուևալ ասե • 43Ս մնդաւսրիս՝ որ կևրպարանօր միայն ունի մ* դա֊ 
նոլն միայնակնշի • յթանդի աևոի դքյդիա , աևսի և դ$ոհաննկս յյանա֊ 
պաաին , և արդարևլ ՛ի դրախաին աևսի դ%աւդսս% էէ այնպես մևծալ 
էէոչմամբ և չաչովդ ձևռդթ փուրծ սն ծևծկր , և ևլևալ ՛ի վանաչյն հան֊ 
դևրձ պաաանդթն որ խնգրևայաւ *ի նժանկ բևրևլ յուպի անկևալ դՆայր% 
\ակ ևղբարյն ադաշևալ փա ձշդրաո^թևամբ ուոանևլ հասն իրին թև 
դթ»չ֊ իչքև , նա աոկ փսսա • ժամանակ և ասևլչյյ և ժամանակ կ (աև(Պ§ • 
էէ. հրաժարևալ *ի նոյանկ անսուաղ *ի ճանապարհն փութ այր ուսաի 
ևկլԽ 9 Հանդի ևարաւի կր աևպևան սրբոյԽ ք և աևնչայր միւաաևդամ* 
աևսանևլ փա , և յ1❁մ* ժաժ խորհրդոյ ակամր առաքի իւր նկարեր » 
և կասկածեր թե յառաէ ք«ձր դևրթաչե իւր՝ նա դյպեաս հո֊ 
դւոյե հաաույյաեիրե անառն ւ |ակ *ի միւսում* աւուր ևդևալ յևրրորդ 
ժաժ նանս ՛ի ճանապարհին գունդս հրևշաակայ և դասս մարդա֊ 
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14 4յ&ր* 4ԱԻՂ011Ւ 
ի ձեսքն սպիաակութՆ սլայծսսւացեաէ ղերաէնելին ^|աւ*, 
ղըս ղի ելսԽեք յ երկինս » |^լ նոյնմամսցն յելակիր յե֊ 
րես անկե ալ և ղաւաղն 9ի վերայ ցսՏտեալ 
և հասաշաՍգր ասեր ♦ ըեգքՀր թողիր ղիս > ակր ♦ 
ընդեր գնացեր ղվեր2ին ողջցյմն չընկալեալ* |^ւ յարա֊֊ 
ցեալ այնուհետև յերկրեն* այնպես ճ%պիր փութ աք 
հասանելաո. երանելին ^Հաւդոս» մինչև, համեմատել 
թսչնոց երկնից (քթացիցն | *նտոնի է որպես և քիչին իսկ 
յետ այնորիկ պատմկր % 

ատեալ այնուհետև. 9ի միում՝ փքք/ըկևնի ղմեծ ու^ 
ղք1և » հասասներ 9ի ցանկալին ♦ էւ մտեալ ինելտս ի յալրե 
տեսանք ղերանելքան Պ^աւղրա 9ի գուճս հար և ալ կ&Տն^ 
դուն ունելոփ ղսլարանոցն և. ղձեոսն տարած և ալս • և 
ցաո֊աիինն կարճ՝ է ալ թե կենդանի ես իցե % ծունր ե֊ 
դեալ ընդ նմա յաղօթս կայր » |հլ յ որ ժամ՝ ոլ լուաւ 
ձայնի հաուաչանացն ղոր յաղօթս կալն սովոր եր հե^ 
ծել երանելին , իմացաւ այնուհետև, եթե մարմիմն ղեր~ 
կըյրպագսւթր մապուցաներ այ » որում՝ ամ՝ քքնլ կենդա֊ 
ւծհ* ասյնպես պատեաէ ղմարմիմն և ^ չառաք րեա 
րեալ սաղմոսիւր և օրհնութր. ըստ աւանդութՆ րրիս 
տոնեից պաշտամաեն՝ յսյժ տրտմիր մեծն |^աա^ վասն 
չը-երելոյ ընդ թր փայտատ որոաի ղերկիրն րրեսղլ թա֊ 
ղեսցե ղերանելի մարմիմն տ տարակուսեալ այնու^ 

$>կիյ և ասպթեչոյ և %ի նոյա *ի ձեան սպիաակութՆ պայծ ասա֊ 
շեալ քերանեչխն %աւղոս դի ելանկր յերկինս « է*. նոթմամնջյն երա֊ 
ն և չիքն |^»«4 յևրևոս անկե ալ և դաւադն *ի վերայ յան ե ալ 
աակր կական բարձ և ալ ողբալովդ և հասաչեչչավ. րնդՀր թողիր դի* , 
ակր Հաւդոս , րնդ/֊ր դնայեր դիրքին ոդքԼ-յն ոլ ընկաչեալ. \յա. յա֊ 
րույեալ այԽսւհեաև յերկրկն այնպկս փութով Հեպկր հասանել 
աս. երանեչին Պ^աւդոս է մինչև հա մե մա ակր երադսւթՆ թսչնոյ րն֊ 
/մայր ւ^ևաոնի երանեչի ծերոյն ք ոՏէ ինրն յեա այնորիկ իսկ պաամկր ւ 
Ա^րք. այնուհեաև հաաեալ *է միում՝ վայրկենի դմեծ ուղին հասա. 

նկր *ի յանկաչին իւր • և մաևաչ *ի ներրս *ի յաչյրն ակսանկր դիրանկչին 
^աւդոս *ի դ.ո».7/ս հարեաչ^ կանգուն ույե&չսւԼ դսյարանոյև , և դձԼս֊սն 
աարածեալս • դասաՀինն կարՆեայ թկ կենդանի ևս իյկ , և ծ՜ունր և֊ 
դեալ հայրն Աձ«»«»ճր ևս յաղօթս կայր |»^ք– նմա ։ Էւ յսրմամ* սլ չսւաւ 
դձայն հա սա չան այ նսրա , դար սովոր կր ևրանևչին Պ^աապսս հեծեծել 
յավօթս կաչե իւր , իմայաւ այնսէ-հեաև թկ սուրբ մարմինն երկրպա֊ 
էէութիւն մաաույանկր է❁յ ։ որում* կենդանի են ամ* ինլ սրբոյ > էւ 
րաղյր արաասուղր և սաղմոսիդ և օր հնութի ըսա աւանդութե ^թրիս֊ 
աոնկիյ պաշաաման յասաէ բերեալ ղսուրբ մարմին նսրա պաաեայ. 
և ՛ի խոր արսսքսւթք մաեալ աարակուսեալ եդև մեծն \Հնաանիսս վասն 
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հէտև խորհուրդ *ի ժֆք աոէալ֊ կամիր աեգրէ֊Ա 9ի վաեո 
փութով֊ էր թ ալք և դարձէալ պէրկայնութի 
2ճմևապարհքաԽ պմտաւ ածէլովյ է/Յէ է ա<‘II<քր<V իիիա֊ 
րէ վճարէլչ |^ւ այնպէս անկէալ֊ յևբկիր ուս էր ♦ մէոայց 
և էս ք սրպէս և. պարտ իսկ է ք մօտ աո. ծառայիս Հ>ումք 
տէր է |^լ միեչդէո. նա գաք** պմտաւ. ած էր» աոիւծբ էրլ, 
կու. 9ի նէրրքճ» »սեապատ1քԵ 1ի մի ասքն էկին հասքն յ/ն֊ 
թացս 9ի փ&յքն % ; Օ որս տէսէաչ֊֊ | *նտոեի 9 ցաոյաքքնե 
պարհուրէցաւ 9 և քյէտ այնորիկ ղմիտս իւր աո. ած ամԼ 
բարձէալ պէրկիւղև 1ի բաց մէրժէր յքնթէնէ , ճւ իբրև 
պոշխարս վար կանէր պնոսա է աոիւ֊ծուցԱ ընդ ուղիղ֊ 
՚2(սնապարհն դիմէալ֊ էկքն կացքն աո. մարմնով սրբոյ 
ապևորքն և. անկէսղ֊աո. ոտսն վշծնէքն և մէրծաւ գոչմամբ 
ոռնային* մինչև, իմանաք էրամնէլւոքն Հ*նտոեի է(3– է քան 
ճւ ոպյթմե պյուծանիլն էրանէլւոյն ^1|աւղոսի 1ի մէսրԱնոյն ւ 

յէտ այնորիկ սկսան պիրկիրն ոտիւտն փորէլ և պսՀ. 
ւյապն *ի բաց մղէլ% |^լ իբրև, բրէցքն ղչոէղքն իբրև ասն 
չափ յէրկայնութքէ 9 նոյնմամայն վարձս քնգ վաստակոցն 
աաւևուլ֊ հայցէքն ւ էկէաէթ աո. էրանէլքէն ^նտսև 
պգլուխսն խոնարհ էցուցէալ սկսան էին չէ զու.ք պձէոս և 
պոտսնորա \ ^^ւնորաիմացէալ էթէ օրհնութր ինդրէն 
1ի նման է գապանրն քնգ վաստակոցն , աոյանց յէրկուա^, 
նալշյ ԸՒԳ փաոյն ***յ պյորմացէալչ պի անխոս բնութքն 

չյրհրՆլղյ ընդ իւր փայտաա բրեալ թաղեոյկ ղեըանելի 
մար մինն « Այ1ւււՀ(ա4 խորհոպ*դ*ի ^ աո.եալ կամկր անդսկն9ի վաեա 
փութով֊ էրրթալյ և դար ձև ալ֊ ևր կնչիր դերկսՀնութի ճանապարհին 
դմաաւ. ած՛ելով֊, րանպի ՛ի չորս ասուր ոչ֊ կարկր վճարել֊ դճանա֊ 
պարհն ■ է>«. ասկր » ո ակր , »էեո.այյ էլ ևս ընդ ծա էլային ^ու/ որպկս 
պարա իսկ կ , և աարեալ մխիթարեա և դիս որպկս և կամի,է յալս ախ֊ 
աալիէք կենյապոյս » է*, մինչդես. նա դալս պմտաւ. ածկր է աս.ի սևը երկու. 
*ի ներթին անապատին ՛ի միասին եկին հասին յընթայս ՛ի վայրն ուր 
Աուրրթե կին տ աեսեալ երանելւոյն Աֆաոնի ղաէւաիինն պարհու 
րեյաւ , և յէ» այնորիկ դմիասն աո. Խծ համբարձեալ պերկիսփչԽ *ի բայ 
մերմկր յթկթենկ ։ և իբրև դոչխարս տեսանկր ղէոսա * աոիւծույն 
Խկեալ֊ կային աո. մարմնով֊ սրբոյ ալևորին և անկե ալ֊ աո. ոասն բեն կին 
և աէեծաւ. դոչմամբ ոսնսլյին է մինչև իմայեաչ֊ սրբոյն \$ւտոնի թկ լան 
և֊ Ողբան ղլուծ՜ումն սրրոյն 4|աւպոսի *ի մարմնոյն տ էյ*, յեւո այս որի կ 
սկսան ոաիւլն դերկիրն փորել և դաբաղն *ի բայ մղելւ Ե«– էբրև . 
յին ղաեդին իբրև աո֊ն չափ և երկայնութիմե նոյնպկս , նոյնմամայն 
վարձս ըսա վասաակէլյն ասն ուլ հայյկին • եկեալ աո. երանելին 
ասոն ղդլոլխս խոն ար հեյույ անկին և լեղուին զոաս և պձեոօա նորա է էւ. 
նորա իմայեալ թկ օր հնութի խնդրեն ՛ի նմանկ դաղանթն ընդ հաս֊ 
աակոյն, ասօսնյ յերկսւանալյյ յսա/նմամ՝ ընդ փաստն Խյ ղարմայեալ 
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16 Վյօւր* ՊԱԻԴյոււԻ անապատականի 
գլաւագոյմե իմաևասյ 9 այսպես ասէ^ր ♦ ակր 9 աասՏաց րթյոյ 
կամաց և֊ հրամանի տերև ^ ծաոյոյ չաԱկաեի և. «լ մի 9ի 
(մււչեօց յերկիր 9 դու. հատո սոցա ոպ և. դիտես ւ |^Ա. ձե^ 
րւամբե նշանացի արարեալ հրամայեաց գեալնոցա է |^ւ 
յետ դնաչցյ նոցա աո. է ալ ղմարմխէէԽ էրգ ըստ ոովորու^ 
թեամե ոպ որկն կր % |^ւ յէա ալ. ուր միոյ աեցաևեըց 9 
իբրև, օրքէնօր ժաո.աեգաւ.որ պչէնացէրալ պար էրգ ոտն աո.^ 
նոյր% զոր երաեելւ.ոյԱ ^էՀաւղոսի քՏեթևաԽ արարեալկր 
յարմաւէրեեաց % |^ւ եկեալի վանս իւրք գաաՐ եդեաըէե 
*ի կարգի պատմեաց խրոց աշակերտացԱ տ |հլ այնպկս 
9ի տոնի պատկքէն և 9ի պենտակոատկքէև միշտ ղերաևեը֊ոյԽ 
Հ\Հաւյըաի ղպարեդօտն ղգևցևալ ուրախ լթեկր $ 

1^1. արդ էրս աղաչեմ՝ պամ* ոք որ ըեթեսնու. ղայա^ 
ք | ^րմեխ/ոս ղմեդաւոր յիշՒէձ V կամպ*ն այ գսլարեգօտե 
^էՀաւղոսի երաեելէոյե կամկի հաւ֊ատովյշե նորա% աթսՏ» 
զթադաւորաց ծիրանիսև հանդերձ պատուաէ նոցա 9ի 
փաո.ս ամենասուրբ երրորդութեամև է 

բերկրեր , դի և անխոս րնութիւն դչսքւադո/նն իմանաք տ է», ասկ • ակր ք 
աաւանց հո կամացդ, և հրամանի սանրև *ի ծաաւոց ոչ֊ անկանի և ոչ֊ մի 
՝ի թաւշնոց յնրկիր • դու. հաաո սոյա որպկս և գիանս տ էլ ձնո.ամբ 
նշանացի արարն ալ֊ հրաման ս՛այր նոցա նրթալյ էլ յնա աէնալոյ նոցա 
աո.նալ֊ դմարմինն սուրբ նդ ՛ի դնրնդմանի ըսա սովորուքմնան որպկս 
փրկն կր ւ էլւյնա աւուր միոյ անցնլյյ իբրև օրինհթ մաս.անդալար դՏնասԼ 
ցնալ պարնդաոն աաւնոյր զոր նրաննլւոյն ՀՀաւզոսի ինթնան արարն ալ֊ 
կր յարմաւնննաց տ էլ յուղի անկն ալ դարձաւ ՛ի վանսն իւր • և իբրև 
նհաս , ընդ աււաք֊ նղնն աշակնրստն, Հանդն Տնային յէոմ՝ մամ՝ դս»~ 
լլյսանան նորա է ՀՀայնմամ՝ արաաԱուհր պաամեաց ղԽաէ* նդնալսն իւ֊ 
րոց աշակնրաացն ւ էլ *ի աձՆի դաակին և *ի պննաակոսակին միշտ պդն^ 
ցնալ ուրախ լինկր դադարն դօտն նրաննլւոյն ԳՀաւղոսի • 

XXրդ ադաշնմ՝ դէէէմ՝ ղըլ որբ րն(ձնո%ուն դր*յս% յիձիլ դՀԷյրոնիմոս դմն^ 
ղաւոր դհաւաբողս ազաամութևս փղրր *ի շասակ նրաննլւոյն ^աւդոսի , 
պոլէոյ դադարն դօտն կամկի հաւաաովթ աււաւնլ Հան դքթ ադաա^արակասն 
ծ՛իրանիս հանդնրձ *ի պաաիւ սրբդյն և ի փաո.ս ՝ՀԼ՚Օի էՈյանաոն մնրոյ • 
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ԹՈԻ*ԼԹ ԱԹԱՆԱԱԻ 

ՒԱքԻՕք կ նախանձ աոստքէնութ2ր ^5ւէլԱ**Ղ միա 
նաւսրս եգիպաոացւոց 9 հաւասարել կամ՝ առաւելուլ 
պ*պ>պ> կամեցեալըսա ատւպթինա.թե Օրրոցդ փսրուց • 
❁թտէ6տդի և աո. Օրդ այսուհետև դոե մխսւորաստակթ և 
ահուն մենակեցաց • դի դայսպիսի յաաւաքասրկուքՏֆ 
րաւի և դովեսցա^ր 9 ճւ աղօթիցթ Օրրովթ ած կատարես^ 
ցկ է | յւ^ վատտն դի և յինէքն պահստնքեցկյ» րան վամն 
ասս.ստթհոլթ էր վարումս |^աւձէ*ս^ օսա&էլ կամեցեալր 
թե օրինակ արդևզր սկիդթն արսթրեալ վարուցն և 
կասաՐ դինչ֊ ասրդեատ յաօա^ ^աՏր Ղէ&ս % է^րճւ 
վախճան կէրնաց նորա և /3( "ճշմարիտ էրն վնմանկ ասա^ 
ցեա^ն % և յյահտյի աո. 9ի նորա հակատւակուքՅք^ յ^Ա՚^լ 
աէաաույսջիր բադում՝յօժարութքԼ ընկաչայ դատւ 9ի ՕՀնք 
հրամանդ ♦ յաՏնդի ճւ ւԹ*4 օգտի էրն և լոկ 
միայն | նտտնետտտյ անաԼաէտն յիշաաակ % * | փտեմ՝ և. դոպ> 
դայո չուեաչբ յեա դարմանաչոթ ընդ **քքնր% կամէրսքքզ» և 
նախանձել ևս /իրդ նորա ք-եդեցիկ շօտհիցն պատճառս ♦ 
յսմնդի բաւակաե կ աո. 9ի գեղեցիկ օրինակ 9ի վարս 
աֆայնակեցութէրասն կրօկթն ^նտոնևայ է | յ»/յ զոր ինչ֊ 
յուեասլկթ փատն նորա 9ի պատմողաց% մի ստնհաւատեր 9 

այլ սակալ. րան դարժանն 9ի նոցստնկ չուեալ համարեի 
ցարուր 9 դի և նորա այսչափ հադիւ. կարացին պատմերլյ 
| յա և ես հրամայեալ 9ի ՕՀնք 9ի ձեոն թղթոյս նշմա֊ 
րեալ աոստետՐ ձետլ սակաւս դնորայն յիշեցեալյ | յլ 
դտոտ մի դադարիցկ,ր հարցսՏտել որ աո. 9ի ւ^ձ "ՍՂք 
նաւարկեն • դի աաՐ ասրեր օր ինչ֊ դիակ *տ ասեըտփ հա^ 
դիւ. (ժկ յարժանի դի աո. 9ի նմանկ եդիցին պատմուքտ % 

հ 2 
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18 ւԱԱԼՐ* ԱՆ8ՈՆՒ 
*Փ%անղի և ես կամեցայ գձեր թուղթն չնկաչեալ կոչել 
ղոմանս *ի մենաւորաց օր մանաւանդ յա2ճսի*ագսյնս 
վոր եթ* աո. նա երթալ ղի թերևս ղրաղումս հարցա^ 
նեյով՜ կատարեչագոյնս սսւպթեի ձեզ՜* 1'յւ^ւ վասն ղի 
ժամանակ նաւարկու.թ§/ա փակեր և թղթաբերն փա֊֊ 
թայր ք վասն ասյսորիկ զոր եսս գիտեմ* պատմեմ* ձեզ* * 
բան ղի բաղում* անգամ* տես ի ղնա և կարացի ինլ օւ% 
սանելի նմաևկ 9 որոյ ղՀետն երթեալ եի նորա սակաւ 
մի ժամանակ և քուր գձեււօը նորա արկեալ գրել ձե^ 
բում* բար եկա մութ 1եդ փութացայ* յամ* կողմաեց գ^ըշ֊ 
մարտութին հոգացեալ ղի մի արւաւել ատ չսիցե ե. թե֊ 
րահաւատեսցե» և ղի մի դարձեալ նուաղագոյն տան 
ղարժաեն ուսանել արհամարհեսցե ղաաւնէքն $ 

Հ*նտոնիոս յաղաէկ էր եգիպտացի յաղատ Տնողաց 9 և 
ստացուաես ըստ տանց իւրեանց անեին • և վասն ղի 
րրիստոնեայր եթ*% տրիստաճ»եաբար և նա էնեալ լիներ է 
|^\ւ մինչդեռ, մանուկն եր սնաներ աո. երնապսն ♦ բայց քի 
նոցս&ե և 9ի տան§ե անտի գայԼ •քթ «լ %*մնաչեր « |հ<. իբ^ 
րև աճեցեալ եղև պատանեակն և ^յաո-աքաաչեաչ լիներ 
սակաւ. հասակս**֊ 9 դպրութք* ուամնել յ անձին ոլ կա^ 
չաւ. ք վասն ղի անընդել չինել կամեցա*֊ սովորութեասն 
մսնկտւոյ, և գցանկու թք* ուներ ըսա գրեցեչու96 իբրև 
աււանց պատրաստի պա7էուճանաց բնակել 9ի տոեն իւ^ 
բում* է | թեպետ և միաբանել չիներ ընդ ծնողսն 9ի 
տերունական տսնն 9 սակայն ոլ իբրև ղմանուկ եուըսյր 
և ոլ իբրև գար գացե ալ հասակաւ. արհամարհեր » *գքև 
և Տնողացն հնազանդ չիներ և գրոց ընթերցուաեոց 
անվևդրութիաոներ » ղի ղաո. 9ինոցսՏ*ե ոգտութքյին^ 
տեան պահեսցե • և ոշ դարձեալ իբրև ղմանուկ չափս*֊ 
•–որ ժառանգութ% 9ի սնունդ նեղեր թ*լ ղՏնողմն վասն 
բազմապատիկ ինԼ աղդ ի ազդի և պայՆաո. կերակրոց 9 
և ոլ ընդ այսպիսի ինլ ցանկութքա ղւմնձն արկաներ # 

I** յետ մահուսն ծնողացն ինչն միայն. ՏՏոսցեալ 
հանդերձ միով՜ բերբ վոտու • և եր մերձ ամաց 

սւթոլյոասն և կամ* տասնի եղեալ և թքին եր հոգա^ 
բարձու. տանն և բեռն իւրում* ՕԼ ևս ամիպթ վեց 
ցեալ եթ* մահուամն էնողացն 9 նա ըստ սովորութե իւ^ 
րում* եչեալ երթ այր յեկեպեցին և ղմիասն յինչն աւՐ 
փոփեալխորհեր վան ամենեցուն թե որպես արգյ^ր9ր 
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աոււտեսդթե թողեալ դչաՐ գնացին գՀետ փրկչթե * և 
դարձեալոմաեթ %ի գործս աո.պթեչոցև որթ վա7էաոեթե 
գիւրեաեցե և բերեալդեեթե աո. ոտս աոպթեչոցե ՚9ֆ բաշ֊ 
խումն պքևոցիկ որոր պեպթե պահանջին ֆ որպիսի ար^ 
դեօբ և. ձրչափ սորա յոյս յ1շ>^<ք պահեալդեիցի ք դորո 
&Գ Հ տ ածեչով՜ եմուտ 9ի նեչտս %ի ժողովարամե է |^ւ 
դեպ եղև յախմ* ժամու* ըեթեոնուլգաւետարամե 9 և 
չուաւ \է տեաոնե գի ասեր ցմեծատոմմԼ»♦ եթե կամիս 
կատարեալչթեեէչ երթ վա7ճսո.եա պթեչս րո և տուր ա/լ 
Հլատաց և. եկ գքչեի իմ* և կաչցես գասեձս յ երկթևս % 
^նաոևէսս էբրև յս*ք ԷՅե ուևեր յթեթեաև պ^էշաաակս 
սրբորև ♦ և. էբրև. թե վամև նոբա ըեթերցուածն եղեալ 
(թևեր ք աևդէքս վաղվաղակի 9ի դուրս եչեալ 9է տերունա֊ 
կսԽ տսԽ1~ե ք գստացուածսե պոր ուևեր *է նաիէեեացե% 
գի եթե նորա արտավարլթ թաքաբերթ և ըետէրթյոքժ1 
գայևս շևսրհեաց գեղջեիցև ք գի մի թել բևաւ չէկեցցեն 
քեա և գթոյրեէ էակ որ այլքխշ եր իւրեաեց բաոևաչի ք 
գամ* վա2ճսո.եալ ժողովեաց արծաթ բադում* և բաշ^, 
իքեր աևաևկար, սակաւ. մի և րեէմև թոգցյր յամէ % |սւք 
իբրև դարձեալ եմուտ յեկեղեցթե և չուաւ. յաւձրտա^ 
րաեի տեաոն գի ասեր% *ֆ հոգայր վասև վաղուի» և 
սլ կարար յերկար ևս Համիերեէշ այլ 9է դուրս եչեալ 
վաղվաղակի և դա/ն ևս բաշխեր ադթատաց է և գթոյրե 
յաեձն աաձ»եր ծաեօթ և հաւատարիմ* կուսաեաց » աը֊ 
ւեալ վեա 9ի կուսութք մևաևել% և թեթև ասրտսղթոյ շի֊ 
նթե բնակեր է ք^վեուհեաև ըեդ կարգղթ կրմևիւր գաևՏնւ 
9ի վայր արկաներ և ժուժկփսչութբ գթևթե կբթեր • թն*ե֊ 
գի չև ևս գսյթե յայեմ* ժամանակի յՀյգիպտոս յաճախ 
միայևաւորաստաևթ 9 և ոչ՜ բեաւ գիտեր իոկ ղթ միախոսք 
կեար գՀեոաստաեն անապատ , այչյամ* ղթ որ կամկր աև<լ 
ձթե միտ դե ել ոչ՜ հեոասսոսև ուրէհթ յիւրմկ դեդևեն 
միայեացեալ կրօեաւորեր է 

I* ժամաեակթե յպյևմիկ գտաւ. ծերուեի ոՏ& 9ի մեր^ 
ձաւյորե գեօղյ 9ի մՏսևկա֊թֆ գմնրևաւորութՆ կրօես վար֊ 
ժեաչա ^() սա տեսեալ | ^նտոեի նախաևձեցաւ 9ի բարիս 9 
և %աի» սկիգրՏև արար իւր բեակաւթՆ 9ի մօտաւոր տե^ 
դիս դեղջն • և անտի թե ուրար փոյթ դա֊մեթե ըք եք* 
9ի իՏեդիր եչեալ քթեր Էթքև գիմաստոմե մեղու. ♦ և ոլ 
գաոնայր յթք աեգթե, եթե ոլ նախ գեա տեսաեեր » և 
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20 «յսւր* ակտոնի 
իբրև, համբար իՏև Յճսեապարհի աոարթեսավՅ֊Ն ի նմէտր^ 
նկ աոևալ քէքեկր * սկիգթե աոսեկր իէր մամամեակ 
մի բեակութէր • գի»որհու.րդօե կշոկր է գի մի ի հայրկնի 
երկէք իէր դարձցի և գազդակիցաե 9ի մի» արկցկ • այլ 
Համ* փափագողն6 ճւ բեաւ. գփպթն աոեկր ի պեգաթի 
կրօեից ճւ գործկր ձևոզթ իրովց • յոաձրալ գայե թկ որ 
գպէծէն ոլ ճւ կ^րիցկ մի . և կր թել հայի» զոր ^ կարո֊ 
ահ ար» ծախկր է |^ւ յաւյօթս կայր յաճախադոիա ք ճւ 
ոա.սևալ (3-կ պարտ ճւ պատշա2ք կ աոաեէթմե կալ յա+, 
ղօթս աեսպաո • ցանգի աշ այեպկս էգևալկր յ/&*ք^հ՝(Լ 
ցոլածս գրոց, գի մի թ*լի նմս&տկ ի գրերյոց 9ի գէտթե 
աեկցէ • այլ գամ* թել ունէրլ գի աթսոհևտև. նմա յէշս^ 
տակ թե փոխաեակ գրոց իցէրե $ \^*յսպկս գթեթե տիսրութե 
կբօեաւորևլով^ սիրելի կր ամևնևցաՀե \^նտոեխա է 
թեթև սրտի մտզթլ աո. փոյթատե՝ աո. որս և՜րթՅ՜ևալյթեկր 
գաեձն ըեգ հպատակու.թբ կարդկր , ճւ յթեցևէմե գամ* 
արաց գաոաթթեու..թ% փոյթ ճւ ղւմեվթար կրօեից իաւ^, 
գհր > գորույՏն գշեորհասոր Ա»ջմտու.(ժի 9 ճւ գորոլյ&ե գաո 
9ի յագօթս գփոյիմն տևսսաեկր , ճւ որու.Տէ զոլ բար֊ 
կաեայե 9 գայլգյ մարգսաիրոսթթ իմացևալ տևսաեկր 9 ճւ 
որու.մն 9ի հսկուՏՏե 9 ճւ որու.Տև 9ի գրասկր ըեթէրրցո*.ածն 
հայկր, ե. գոՁն 9է ժուժկայութե՜ ֆ ճւ գո»Տ» 9է պահս ճւ 
յևրկրատապաստաթՆ ♦ գարմաեայր ճւ որա.Տ& ըեգ 
հևգութթե , ճւ գորա.»& ղևրկայեմտա֊թ ք դիակր ♦ միստեր 
գամայե գամհրեեցաՅ» աո 9ի բարևպաշտա֊թթճւ գաո 
մի մև ասես սկրե ♦ ճւ այսսյկս թկթե ամբասրեապայսր կն դասս.^ 
նայը յի*֊ր էոկ բուՏե տև՜գի կրօեաա-որու.թ–ոե ւ |^\ւ ասրս 
այեա.հևտև. գաո 9է յամձրեևցոմեց յաեՅքե մոգովիալ 
փուՀմայր գամ*յթերեաե ցուցաեևլա |յա ճւ ըեգ հասա^ 
կակիցսե իլր ոլ հակաոակկր ք բայց աֆսցե գի մի լաաե 
գեոսա ե՜րկրորդ 9ի յասոա֊քմՆ Խրևձրսցի % |^լ քոցս ճւս աո 
նկր գի մի գրզլ աաՌրեևթե տրտմԽցաոսցկ 9 այլ ճւ գտև^ 
սոգսե ճւս 9ի վիրայ իւրոցե բևրկրևցուցաեկր է |^լ ամ* 
գե՜գայթերե ճւ բարկկաաքթե հայէրցէրալըեգ %որա գԽգԽ^ 
ցէկ սովորոա֊թթե ճւ այեպկս գեա տէրսէրալ աստա֊ա&ա^ 
սկր կոչկթե ♦ ոմանց իբրև, գըրգի ճւ ոմակթ իբրև, գիգ֊ 
բայը համբուրկթե % ՝ 

I Կ»կ չարակամ* բարիատևաց մևգսասկր բսՏեսարկոմև 
ոլ կարաց համբևրևլ տևսքևէմԱե 9ի տգայոէ.թ1ր այսպիսի 
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յքաաւաթսպիմա֊թէ ♦ *յյլ որպիսի ^էՏրլ սսՀրրն կր սսւնել 
Դայնպկս և արւնկ ևփաան աարա գորեելչ |^4. նախ 
արսռաթթՏն փորձկր պնա %ի գեղեցիկ կք°֊ 
նիին ըեկէրԳաւ֊լ* ասնեյաի նմա պ^յիշաաակ առա^ 
ցուածոցն և գթեոն խ֊րսյ պիւնամարկութին , պապգպյ^ 
նայն պընտանա֊թք , պարեաթ սիր ու. թի պ փսսւասիրու.թփ 
պէյերակրայ պաքքի ա*ԱէԷ պբանկսւթիս % և պայլ ևս ղաշ֊ 
խարհիս հանգիստ ք և կատարած պխստամֆւերութիւՏ» 
աոյստքքնու.թէն , և թկ բապա֊մ* էրն նորա բսՏտ աշխա^ 
ասւ֊թ1ք և պմարՁեոյ հիլյանդա֊թի9ի մի աս ձդկանկր » 
ճւ պժամանակի երկայնութֆ, ճւ բնաւ. կարի իմն ասալ, 
սփկ յսդէսւցսՏէկր ի միասնորա մրրիկ խորհրդոց կամև^ 
յյեալ րեչյեը պնա 9ի գեղեցիկ աւՊէ9^ րաղստթափսրայկ ա 

1^ իբրև 1րա1րս թշնամին գինին ակարացեալ աո. յա֊ 
տւաքադբու. թիսն | նտոնեայ , մանաւյանդ գի ետես գինին 
պարտեալ ի նորա յանշարժ հաստատոսթենկն և գա/*, 
թակղեալ 9ի հաէ֊ատոայն և ընկ՚ճեալ 9ի ստկպ սակպ 
տղօթիիա ^նտոնեայ ք յայնմաաՐ 9ի պերայ պսրտոյ որո֊ 
վայնին զպկնս իւր ^աքա/երեա/ » և ատօթ պանծալովդ 
պարեկը ք րանղի այս է նի սասսփկ դարան աս. տհասս* 
և յարձակի 9ի */երայ նոր ահ ասա կացն 9ի գիշերի ամբո^ 
խեյոտի և ^ աոսկ այնպկս րլկեըսէ մինչև տեսսղացն աե^ 
դատՐ պդայութի յ<աւ 9ի միմեանսն կոիւ. % 
պի նա 9ի մի&ա արկանկր նորա խորհուրդս աղտեղիս ք 
իսկ սա աղօթխր պայն անդրկն դարձա.ցանկր • և նա 
խաղտմամբ զայրացա.ցանկր , իսկ սա իբրև կարեիս իմն 
ամօթոյ հնարկրճ հաւ֊սաավթ և պահւտ պմարմիԱն պա^ 
րրսպկր ք և դմնդակուՅրց բանսարկածին յսքնցիտյԱ տևկր % 
|^ւ իբրև կին մարդ 9ի գիշերի կերպարանեալյի/նկր 9 և 
*աՐ ձև օրինակար նմանկր ք միայն պի կարասցկ 
նիոս պատրելյ |ևւ^ սա պմտաւ. աեեըսէ և վասն 
բարեենութէրն զշտեմարամնս իմաստաւթ 1՛՝ ընդ միտ ա^ 
եեյոէք^ պհուրն շիֆ*ս.ցանկր ղէյայեաէյն մպորա-թՆ նորա տ 
|^4– դարձէրալ թշնամին 9ի միտ արկանկր պդ այթակղոս^ 
թիմև այասնկութ I « իսկ սա իբրև բարկապեյդյ և սրտմտեի 
*յերյյ նմս/նե-լ պսպաոֆայիս հբոյն և պյյաւ.ս որդանին ընդ 
միտ աեեյոաի և պայն ընդ այսմ* քշօճշօՀ անչյա-ւյանկր 
ասնֆոսս է |^լ ւինկր այս սսՐ 9ի յամօթ թշնամԼոյն ♦ 
Հ*մնպի օր կարեեաին հավասարել այ ֆ այժաՐ 9ի ձեոն 
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մանկան աղայոյ խաղացաւ ♦ և որ ղմարՅՕով֊ և արևաակճք 
արհամարհկր 9 9ի մարՅևաղդևստ մարդոյ կսրևանկր տ 
\|\ււձ^ օգնական և յաֆողիչ և գործակից կր նմա ակր 9 
օր վասն մևր մարմին գդևցաւ և մարՏնոյս $ի 4Էքէհք բո*ն^ 
սարկսւին էրա յաղթութփ9 մինչև, ասևէ այսպկս համ՝ մար֊ 
տուցևյոիե ընդ նմաճ ոլևս , այլ շնորհին այ որ ընդ քա տ 

\^.յևտ այսորիկ էրքև «լ կարաց և ոլ յարոՐյապ,, 
(մել ^նտմնի վիշապն 9 այլ աևսսէնկր գինին մևրժևալ 
որոշևալ 9ի որակ նորա 9 կր2ճոկք գատամունսն ըստ դրև֊ 

V ցևչսւէ/ե * և իբրև հիացևալչինկր ՝ի գարմացուՏև ընդ 
հաստաաութք մաաչյն է |^ւ այսպկս դարձևալ ասւաչհՀ 
թուխ և դմնևայ պատանևակ յսէնդիման էրրևւկր $ 
իբրև, ընդ ձև ռամի սէնկևալ ևղև և. ոլ ևո կարկր խոր֊ 
հըրդոչխ քևր ի վիրոյ (ի^Ա Հաևպի ՝Է դուրս Հէսրշևալ 
ընկևցևալ լինկր նևնդաւորն 9 այնուհևտև գմարդկաՏն 
ձայն 9ի կիր արկևալ ասկր ♦ բաղումս խաբևցի և. շաաս 
յևրկիր կործանևցի 9 և այժմ՝ ի վևրայ ա/լոչքն Հայոց 
աանքանզքլ և ցաւովթս ամնկարացայ է | Հ^նաոնիոա 
ևհարց գնա ♦ ով ևս դու այդպիսիս ընդ էս բարբատւևըփվյ 
| Պնդկն վաղվաղակի նա դարշևչի ձայնս արձակևալ ա֊ 
սկր ♦ ևս պոոնկոլթէր ևմ՝ սիրևչի 9 ևս գսորա դարանս էլ 
գխաղամունս աո. նորահասակսն յ անձևն առևալ և. կա֊ 
(և ալ Նմ) և հոդի պոոնկութ I կոչի մI ղրանիս որ կա֊ 
աէկին ողքամխո չինևլ և. ևս խաբևալ պաարևցի ♦ էւ թկ 
բաղում՝ էրն նորա խոնջ աշխաաոութՆ , ևս հաւամնևցուցի 
խտղտևլով 1, և վաաէն որոյ մար դար կն մևղադիր (քիփ* 
սակ հոդւովպոոէնկութևան պարտևցայր • Հանգի ինև 
կին նատա կար թ և աէհ * |^օ ևմ՝ որ բաղում՝ անդամ՝ 
աը կևցի ղթևղ էւ առաւևէ Հան ղրաղումս ևղկ *ի Հ^ն 
փախաոևայ % | ՝Կ»կ |^նտոնիոս դևղևցիկ դոհութֆ տևաոՏն 
այ մատուցանկր 9 և արհամարհևըյվ գնսվաւ սակր քխա% 
թկ կոտրի յոյժ դձուձ ևս 1ւ դիւրարհամարհ ♦ Հանգի 
ևս դու թուխ մտօր և արհամարհ իբրև, ղմանոլկ ♦ չիր 
ինլինձ այսուհևաև հոդալտէբհո 9 գի ակր կ ինձ օգնա֊ 
կան 9 և ևս տևսից *ի թշնամիս իմ՝ւ այս իբրև ը»կր 
թսւէՏն | անդէ֊ն վաղվաղակի *ի բաց փախչիր • և գար֊ 
հուրևալ նա յևրանևչւոյն յևրկևղի մևծի չինկր 9 այլ ևս 
•Օրրձևնալ յաքրն »լ իշխկր « 

ք Դրթակին խանգարևալ բաասէ Խգաւ ըաո արթակէ Հաոընադայէ 
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քսխ *քյս նահատակուքյքք եգև երսներյյև | ^նսանեայ 
(նգ թսնասրկութԽ ♦ այլ և յայսմ* ևս փրկիչն գաաւ 
աոնի ձեոնկաչուքՅք յաքողուքժե , որ գմեգս գաաաալար֊ 
տեաց 9ի մարմնի իւրում) գի ար գարու թի օրինաչխ կա֊ 
սսսրեսցի ի մե/լորց ոչ՜ ըստ մարՅնոյ գնայցեմց 9 այլ ըոտ 
հոգւոյ է |լ^ձ ՈԼ ^նաոնխա իբրև գի լնգ ձեոամթ 
աանկեալ էր դևն* գգ երիվերութի պսնծացեալ անհոգ 
քնլ քքնէր այնուհետև և սնփոյթ ինչ֊ աոնէբ գսնձնէ $ 
I/4* »ձ թխավքն 9ի պարտութր մասն ե ալ գագարէր 9ի 
դարանամուտ (0^Ըք0# ^ ք^<յյք ;/ւ^է/> իբրև աոիւծ% 
խնդրելով սլատճաոս քնլ վեմսնէն % | ՝Կ»կ | ^նսսնիոս 9ի 
գրոց ուաեալ թէ թագում* էրն թչնամոլն մհնրէրնայբ 
խարգախութն 9 վաղվաղակի 9ի ձիգ ար կան էր ղգեղե֊ 
ցիկ կթնան 9 գթժիշէյն ախտից քնգ միտ ածէլյ թէ*. 
պէտ և ոլ գօրեաց 9ի ցսնկութի մարՏնոխ գսիրան պատ֊ 
թել սակայն փորձեսցէ ոցք^վթ մենցենայիւց և գաթա֊ 
նամտսւթթ խափան լինել* .ցանգի և ընգգէմ* մեգան֊ 
չասէր գիլին ևս .ցան գևս 2քնշեցուցսնէր գչ/արմինն և 
ծաոսգեցուցսնէր 9ի հնագսնգութխ 9 գի մի երթէց որ 
յայքմն յագթեաց% և յայլան դոդացեալլիցի * կամկր այ֊ 
նուհ ետև ծանր և խիստ կրմնխց գինլն սովորեցուցա֊ 
նելչ |^ս. թագումց քնգ այն զցսնչացեալ լինէքն * սա֊ 
կախ նա գիւրաւ գ9ան վաստակողն տսնէր 9 .ցանգի յօ֊ 
ժարութիւն հոգւոխ% ոովորութիւն գեղեցիկ թարուց 9ի 
նմա գործ էր 9 մինչ գի փոթր անգամ* պատճաոս քնլյաչյ֊ 
լախ չնկալեալ թագում* փոյթ յոժարութՀ աո. այս ցու֊ 
ցանէր 9 և հսկէր ախչավ մինչև թագում* անգամ* գէպ 
քքնէր նմա գգիշերն ամ* ակցուն կատարել* և գթքյս ւ»լ 
եթէ մի անգամ) այլ թագում* անգամ* գալս արարեալ 
պցսնչեչի լինէր է ||լտէր մի անգամ*յէսւուրնյետ մտիցն 
արևա * էր երթէց գի յետ երկուց 9 թագում* անգամ* և 
յետ. չորից աւուրց ուտ էր տ |^ւ էր կերակուր նոթա հաց 
և աւլև քուր ըմպելի * այլ վատն մսոյ և գինւոյ և ասել 
իսկ աւեյի է * որ ոլ և աո. աչյլս անգամ* փութ ակամա 
գաանի քնլ յասյսպիսեաց *աստի % 9ի ցան շատացեալ 
լին էր խոաեգինաւ 9 և թագում* անգամ* յ երկիր սնսն֊ 
կոգին անկեալ գնէր * օծանելգինցե ձիթովամե֊ 

. նևին ոլ աո. յսնձն 9 ասելով թէ պարտ և արժան է 
նորահասակայխ ինդաթարոյ յօժասրութլք. գաոստինու֊ 
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34 *յօւր* անցոնւ 
թեաև կրմնմն յքճտես/և բերել ճւ մքէ իՏպբելպայն որ 
թուըսցուցանկ զմարմիմն՝* սյլ յնգեյացուցանել պսա 
վաստակւտ , ընդ *ֆտ ածեյոփ զաոստելական բանն* (Ժկ 
յորժամ՝ տկարանամ՝, յ այն ժամ՝ զօր*սնամ\ ա. 
սկր եթկ յայնժամ՝ զօրանան միպթ հոզւոյն 9 յորժամ՝ 
ցանկու. (ժիւնբ մարՏնոյն տկարացեալ չինքւն է 

| \ւ. կր յոյժ զարմանայի և արդարեւ արտստոյ յյթմն 
^արծ՝ֆա այս խորհուրդը %որա • րանզի ոչ֊ կամիր ժա^ 
մս/նակաւ չափել զառստքՏնութ եսՏն "ճանապարհ , և ոլ 
փասն նորա զհրաժեշաու քձիէ ք այ/ փասփագեյաէև յօժսՀ, 
րութբ է թտն ւ»չ երբկր յիշհք զսնցեալ մամա֊ 
նակի ղվաստակն ք այլ իբրև հանապազօր սկիզբն աաւնկր 
գիտուքԺեսՏմն 9 ճւ վաստակոց փարուցն մեծասպկս յաճկր 
աճումն յառաքատուիժՆ 9ի իլր 9 ասեյոփ հաեա֊ 
պագ֊ յաճախագոյն զասստե/ական բամն* ցվերրֆքքնմն 
մոռացեալ և է յ աոաքքքնսն նկրտեալ ճւ զձայն 
•Ործին \^ղէայի **ր ասկ • կենդանի կ ակր 9 "րոյ կա֊ 
ցեալ եմ՝ առաջի նորա էս այսօր ♦ զցուշացեալ քա^ս 
օրն ասե/ով^ ոչ֊ համար կր զսնցեալժամանակն 9 այյ միչա 
իբրև, սկիզբն առնելով֊ հանապազօր փոյթ յսնձքն «ւ% 
նկր առաջի կալալ այնպկս որպկս արժան կր էրևէլ 
այ սուրբ սրտիւ, ճւ պատրաստկր հր*– ք^էչ կամաց 
նորա % |յս– զի թկպկտ ճւ ոչ֊ Խլլ ումձրր, –սակայն սակր 
յքնրեսն* թկ այնպկս պարտ և. պատշաճ կ կրօնաւսրաց 
1ի փարուց մեծին \ քյէս*յէ ուսսնել զի իբրև ընգ հայելի 
տեսսնիցկ միշտ զէ*֊ր կարկս կրօնիցն ա 

|հլ ապա այսպկս սխդէալ զինրն \^նտոեիոս երթասյր 
զնայր 9ի հէ սաս տան ուրեմն շիրիմս 9ի զէզքկն 9 ճւ պա^ 
տուկր տայր միում՝ ումեմե յիւրոց ծսնօթիցն յէտ բսՀ. 
զում՝ աւուրց տանելն մա գհացն % |^լ քնին մի 9ի շիր^ 
մաց անտի է մուտ 9ի նէրքս ♦ ճւ նա ած փակէաց արտա^ 
րուստ զդուրսն լնդդկմ՝ նորա 9 ճւ նա Ոնացեալ լ/նկր 
այնուհետև. 9ի ներթս միայն տ իբրև ոչ կարաց 
տանել քժշեամթն9 երկուցեալ իժկ մի գուցկ աո. սակաւ 
սակաւ և զսնապատն պարսպեսցկ կրօնաւսրուիձքԼ » եկե 
9ի փեյսսյ նորա 9ի միում՝ գիշերի հանդերձ բազում՝ գի^ 
ււտ ք և այնչափ եհար զնա տասնքսնօր մինչև անձայն և 
անբարբառ, սնկեալ դնկր նա %ի սաստիկ հարուածոցն է 
*^%անզի պատմիր և ասկր հաստատութրԼ այնչափ սաս^ 

□ւցւէւշտճ Ե;/ 
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տիկ ղղասմն% մինչև անհնար համարել պա*. 9ի 
մարգկանէքն հարոսածս այսպիսի պչէայուՅն տսնիսնատյ 
գործել \*°կ այ կսնխագիտոսթեն ինավթ օլ անտես 

.առնե պքթ. յսսսսն %ի նա տ |V վաղիս անդր ծանօթն անդր 
եկեալլինեի րերեալնաևս հաց* իբրև եբաղ պդոսրսն 
և ետևս պնա գի յերկիր անկե ալ գներ իթքե. ղմեոեաէչ 
9ի վեր աոեալ տոներ 9ի դե օղն 9ի տկրոմնական տա^ 
ճարն այ և դներ ՝ի դե անի $ | բաղսս էքխ ազգական աղ 
անտի և 9ի գեղ^եիվն Հոսրի վնովաս սնղեալնստեին 
իբրև ղմեոելսվյւ |ևւք ՝ի մկի գիշերի յի%թն եկեալ |^նլ 
տոնիոս և ղարթ ոսղեալ տեսաներ ղամենեսեսն Ղնիե^ 
ղեալս 9 և ղծանօթն միայն արթուն ♦ ակնարկե նմա գալ 
աո. (էնթն և աղաչեր գնա գարձեալ բառնալ սոմնելգնա 
անգրեն 9ի շիրիմն մի ղղթ ղարթ սսղսնելովյ 

|հլ ապա իբրև տարեալ եղև յաոնէՀն 9 և գարձեալ 
ըստ ասվորոսթէն գրհթն փակելովթ եր %ի ներլըս միայն 
և յոան կալ աչ կարեր վասն գիսաղն հար ասած ող 9 օյլ 
անկե ալ գներով֊ կալր յաղօթս » |հլ յետ աղօթիղն 
սեր մեծաձայն« աստ եմ՝ ես \^նտոնիոս 9 սլ փախչիմ՝ 
9ի ձերող հարոսածող ♦ գի թեպետ և ասեղի քնլ արաս^ 
քխ , «ձ /Տչ Կ որ ւՈրկնկ պէս ՝ի սէրոքե »|*^ « |/ւ յէտ 
այնորիկ սաղմոսեր ♦ եթե յարի$ե 9ի վերայ իմ՝ աղատեի 
րագմ) ոլ երկիղե սիրտ իմ\ |^ւ սակայն երաանելի կրօ^ 
նա սորն իարհելով գալս ասեր * | %սկ բար ի ատ ե աղ չարա^ 
կամ՝ թշնամին գար մա ղաս թե իբր յետ այսչափ հա^ 
րոսածող Էշիաեաղ աստ գալ կոչեղեալ աո. քիէթն գի*֊ր 
շանսն ամ՝ և հերգիծսներ 1ի սպանոսՏե բարկոսթէ ♦ 
տեսաներ է ասե » ղի սլ ^"րհրգ^՚Լ պսսնկոսթեսն և ոլ 
հարսսասծսվթ գագարեղոսղստ ղսա 9 այլ և ըմբոստանալ 
ընդդեմ՝ մեր 9 մերձեսղոսր աո, նա *Աք/սվ օրքանակաս • 
րանգի դիսրագոյն ե բանսարկոսին աո. 9ի չարիս կեր^, 
պարանելա • ֆւԱյնժամ՝ 9ի պիշերին յայնմիկ թնդիսն աո^ 
նեին այնչափ սաստիկ մինչև կարծել գչոեղին ամ՝ շար֊ 
մելյ և գիրղկանն ղչորեսին որմսն պատաոեալ կարծիս 
տասյին դևին • քնըեսնը ընդ այն մտանելկերպարանեալՀէ 
9ի գաղանս և 9ի սողանս աո. աչս երևելով) և անդեն 
վաղվաղակի տեղին (նոյր աո. աչս տեսլեամբ աոիսծա^թ 
և եղոսղակ ղոսասրակզթ » արիսվվ» և լնծսվթ 9 կարճովթ 
և. գա/ւջվթէ և. էէ-րւպլսէեչիւր ղթ նոցաևկ շՀՓձևալւի֊ 
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26 օյսւր* անցօգի 
*նեյուէ֊ ըստ խրպբանչիւր կերպարանաց • |^ւ աոխծն 
Գ "էՒա՚Լ հէա^>Ը յւսյք^ա^լ և պա֊աիաէլն թայկր 
քիւր ածել և օձն սողելով֊ ոչ մերձենայր և 
ձակելով֊ արգելեալլքնկր է |;ս. ամենևին ահագին կին 
և անհնարին միահամոսո. ամենեցոմն բարկավմէր սրտ^ 
մա ու.թի մեգն և ձայնիխ հնչմոմտ # ||աքւ^Տւ | *նսանիոս 
տանջելով և խոցոտելով֊ 9ի նոցանկ աոՏնոյր պգա/ա.թի 
^ նոցանկ պան Հնար թե ցաւոյ մարՁեաւ.պքի • սակայն «ճլ 
դոպդոք և սներկիւղ պար (մ մամի հոգլյոյն անկե ալդնկր 
նւ հեծկր վասն մարԱեոյն ցաւյոցն , և քուրք կք9 արթմամբ 
հոգւ֊ոյն է |^ւ իբրև ծ աղբ առնելով֊ ասկր ♦ թկ պօրա–֊ 
թիլն ինչ֊ գ*ցր *ի ձեզյ բաւակսն կր մի պ> գալի ձքքնք • 
արդ վասն պի քլատեաց պձեպ֊ տկր 9ի գօրու֊թենկ ֆ վռան 
այնորիկ գոնեայ բապմօւ.թբԼ իՁե փորձիր երկեցու. ցսնել 
իսկ յարոեա-թի պիտ ու թե ձերոյ տկարութ %դ տյդ իսկ 
է՝ նմսնելդ ձեր 9ի կերպարանս անասնոց ա |^ւ յտաքալե^ 
րելոաէ դարձեալ֊ ասկր ♦ պի թկ կարեր և իշխասնաւթիւն 
աո.կՔ , մի յապաղևալ յևրկարկջ , այլ՝է յ-*»֊ 
ձակեցարատ♦ ապա թկ ոչ֊ քրրեր պ$ («ւք տարապար֊ 
տուց խոովեալ կտ ք տանպի կքնիր մեր և պարիսպ ամրսւ 
թեան են 9ի ակր մեր հաւաստ ւ |^ւ իբրև բապումս չիջ^. 
խեցեալ֊ձեոնաձրկէչկրճկին պատամհմնս 1ի վերայ նորա 9 
պի պքնրեամբ խաղաք թե և ոչ֊ վնովաւ տ 

1*4 սակայն ակր և յայսմիկ ոչ֊ մհոյացաւ. պքասն վաս^ 
տակոց նահաաակութ եասԱն | *նաոնեայ , այլ օգնական 
ձեոնկալու. եպև նմա * |է վեր հայեցեալ տեսանկր պձե֊ 
ղանն բացեալլ և 7ճսո.ագայթս իՏե լուսսյ պի իքսնկր 
աո, նա ք և անդկն վաղվաղակի դետն սներևոյթ լինկինփ 
նոքնմամայն և ցաւր մարՏ&ոյն դադարկին ք և տունն 
դարձեալ կր ողք բովանդակ $ |**#^ կ*նտոնիոս իբրև ըպ֊ 
գտց պչոեաոն ձեււնկալութկի օգնակսնութ եաեն % սգի 
աաեայ և թ եթևացեալ֊ 9ի ցաւոցն՝ աղաչկր պաեսիքն 
որ երևեցաւ և ասկր • ուր կիր և ըիդ1քր ա/աոաք իսկ ոէ~ 
երևեցար ք պի պիմ՝ պցաւսն դադարեցուցսնկիր $ |^ւ եպև 
ձախ աո. նա ♦ | *նտոնիկ , աստ կի ք այլ֊ կսցի տե^ 
սանել պյ>ո նահատակաթֆգ ♦ արդ վասն պի համբերեի 
ցեր և ոչ֊ յապթեցար պատրանգր, եղկց տե/լ միշտ օգ^ 
նական, և տաց տեգ֊ անսսանի լինել լնդ 2աՐ երկիր է 
Օաք– իբրև քայսէ. յ*սն կացէրալկաքբ յապօթա, Լ ախ. 
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չափ ղօրանայր $$$նչև գոլ֊նմա աոյաւևլ ևս յաւևլուած 
ղօրսւև ըեդունևչի մարմքԽսն ^ան զոր յառա^ն ուներ է 
յ^է կր այնուհետև մերձ իբրև ամաց երեսուն և հինգից » 

| \ւ այնուհետև ա յարւաք սնցաներ ևս յօմարութի. 
յածպաշտսւթ իւն է | աո. այլ հին ծ երանի երթեալ 
լիներ և աղաչեր Ը**Ղ &**ահԷև. յանապատթ է 
նա իբրև ոչ կալալ յանձթե վասե տղայութՆ հասակին 9 
և վասե գի ոչ֊ երբեթ եղեալ այսպիսի սովորութք, (*եթե 
ասեդէքե վաղվաղակի դիմիր *ի լեաաւեն դարձեալ 
թշնամին իբրև տեսան եր ղնորա փոյթն ք կամեցաւ խա^ 
փանել վեա ♦ ըեկ1րեոյր յւաւա^ ճւքնապարկին սկտեզ֊ 
արծաթի աոաչոր երևերյյ % \*սկ | *նտոն իբրև գիաաց 
ղարուեսա բարիաաեցին , յսնց և կա էյ 9 և 9ի ս կտև դե 
հայեցեալ ղյսսնհէարկան որ 9ի նմա% կշտամբեալ յաե^ 
դիմաներ ասելով• յանապատի ուստի գտսՏեի սկտևզյ 
ոչ֊ և ճանապարհս այս կոխեալ չիթ աստ հևա ուր ութ 
ղնացեըր թե անկսներ , և թե յումեթե սնկաւ ոչկա^ 
րեր ամնգիւտ վ*նել ղի մեծ ե ♦ ոք 4^9"^ դաոեայր 
և գտաեեր » վասե ղի անապատ ե աևղիս ♦ այս արուևստ 
և մևնթևնայլթ բանսարկուին երե « ոչ խափաեեսցես այսու, 
ղիմ* յօմարութքս, բանսարկու 9 ղի այս ընդ թեղ֊ լիցի 
*ի կորուստ * |^ւ § նտոն իբրև ղալս ասաց 9 պակասևաց 
նա իբրև ծուխ հր"/ ղի պակասի * 

ապա դարձեալոչ աուաչգթ ևս երևերյյ > այլմինչ, 
դեռ. գնայի ճշմարիտ ոսկի յանցս ճան ապար հացն ըեկե.ա 
ցևալ աևասներ • ղի ևթե թշնամին ևցոյց և ևթե "ք/Է. 
Ոթ 9ի յալ ղօրսւթ%ց% կրթելով֊ ղեահատավն և ցուցա֊ 
նևլ բանսարկուին , ղի և ոչ֊ ճշմարիտ ստացուածոցե ցանլ 
կաչյասւ« ոչ նա պատմեաց և ոչ մեր դիտացաթ 9 բայց 
սակայն ոսկի եր "ք ևրևերն * |\ա^ք \քնտոեիոս ղարմա֊ 
նայր ընդ բաղմսլթքն 9 և իբրև ղհթ"վ քաեյ արարևալ 
այնպես անցւսներ անյևտսգարձութի. 9 և փութայր օյՏլ 
պկս ըևթացքստ մինչև, ծա&֊կևլ ղչոէրղին ևչգէտևլչ (՝։ւ/լ 
և֊ս չա*Խ դևս պևդ1րւսլ ղ^/օմարա֊քՅֆ՞ե դիմիր ՝ի չևառեն * 
և ևգիտ անդ բանակես*յ֊ մի յայնկոյս գևտոյն լի սող^ 
նոթ ք վսան ղի եր բաղում% մամանակաց թափուր ♦ անդր 
ղինթե փոխևաէ֊ բնակեր ւ սողուեթն 9ի բաց դնայ/քն իբ^ 
րև յումևթե հալածևաչթ ♦ և ք*Կթե ղմուտն ամրացու^ 
ցևալ֊ ծածկեր » և հաց ի նևրթս համբարեր ամսսց վևա 

□ւցւէւշօճ Օօօ^1 
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^ * .թանգի ատճեն տյայս թեբացիթ9 և. բաղում տմնգատմ 
տտՏնցեալ 26տսցեալ֊ լինին 9ի աարւյոք տտտնտքնապչ ♦ և. քուր 
Գ ներթս գ*քր . իբրև յ*8պա5>ղ* սօբևալ ղօպկք 
միայն 9ի վանտտն • ոչ ինըն 9ի գութս ելանկր և. տ»լ քքէթ 
կնքոցն տեսստներ « |^լ բաղում ժամանակս այսպկս «ծ^ 

ցտռցտտտներ 9 շատեալ 9ի սատրւոքն միայն երկիցս անգամ* 

^ վերուստ \ի տտսնեացն ընդունել գհոտցն է 

|հլ ւքր աո. նա 9ի ծանօթիցն եկեալ լինեին , փսոն գի 
ոլ տտսյր 9ի ներթս մսաՏնել դեպ լիներ գի արաստս բա^ 
դում աւուրո և գիշերս լինեին 9 և. լսեին *ի ներթուսա օճլ 
աի իբրև ամբոխս բագմսւթետտտն 9 թտէբիտՏնս և. թնգիտՏա 
և– անվայեյուլ ձայն արձակեին և. աղաղակեին% 9ի բաց 
կաց 9ի մերոցս ք գի կտտտյ թո և. անապատիս , ոլ կարես կրել 
գմեր խարդախութ 1«ւ « |^ս. տլաոյաքիէտն համարեին մարդս 
ոմանս գի մարտնչեին ընդնտՏս 9 և արապթիկթն կարծեին 
գսոսա սանդղզթ իքեա/տտ աո. նա « |հլ իբրև, ընդ ծերպ 
մի ի ներթս նայեցեալ աչ գոթ տեոստնեին 9 յտտտյնժտտտմ 
դիտացին թե դևթ եին 9 և. գահի հարեաէթ գինտոտՏտիսս 
կարդային է | Կտկ նա սոցա աոստւեէ լսեր > թան թե վնս^ 
•տա ինչ֊ համարեր * մերձ երթեալ ատւ դտտւրտտն աղա^ 
չեր գարտտն երթ ալ գնալ և մի զարհուրել ՝Վ\անգի ա^ 
սեր այսպես վատտն տլիւաց թե ատւնէրն աո. աչս իՏն տեսիլ 
վատտն երկչոտաց♦ բայց դութ հնըեցեթ գսՏնձվտնս և գնա^ 
ցեթ թաքալերութի 9 և գսոսա թոյլտոտթ խաղալ գին^ 
թեատ/բթ % |^ւ երթեալ գնացեալլինեին նդթստ տտրսրըս^ 
պեաէթ նշանաւ խաշին ♦ 1ւ նա տտտնցեալ տ&տտտցեալ վիտեք 
9ի տեգւոքն ոչ֊ ինչ ամենևին ֆտասեալ 9ի նոցստնե > նքքէ 
և ոլ վաստակեալ չիներ մարտնչելովս է թտտտնգի յաւե^ 
չուտտտծթ եղեն նմստ վերին տեսլետտՁտն որ լինեին նտեևտ 9 և 
թշնատՌրացն ակարութք բաղում նտՏստ 9ի ցստւոց տտտնտոի 
տեստուցստնեին հտտտնգիստ 9 և ատւաւել ևս յօժասրտտւթք 
տտրստրաստեալ կագմկր > թանգի յաձճսխագոյն երթային 
ծտտտնօթթն կտտտրծեաչ֊ եթե գտոտտտնետքթ գնա տՌրտտեաչ » 4ս 
լսեին 9ի նմանե ձայն ստսղմոսի գի տտաեր ♦ յտպթիտլե ե. 
ցրտտւեսցին ամ թշնամիր նտտրա , փախիցէրն ատելիը 
րետտաց նտտրա • որպես տտլակասի ծուխ% պակստսեսցիտն ♦ որ^ 
պես հալի տ/ոմ առաքի հրգլ > ստյնպեո կոշփցեն տ/եղատյորթ 
յերեսաց այ է |^ւ դարձեալ ատԱրնայև ագիկթ տտլատեցստն 
գինև | և սԽուամբւ տետաճտ վանեցի վնոսա * այապե* 

□ւցւէւշտճ Ե;/ 
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կրօնաւորեալ ամ* կատարեր 9 ոչ֊ ^ դուր* ելեալ 
և ոչ֊ յումեթե տեսաւ« 

|^ւ յէա այսորիկ /էաքքր<֊<^ յախտամետաց և որթ նաԼ 
խանձել֊ կաէՌրցսն (նդ նորս» վարմս և այլոց ևս ծսնո^ 
թէվմ որթ եկքան և բոնի ց դուրան կործսնեցքն և աղա^ 
չեցքն վեա 9 և եկն 9ի դուրս ^նտանիոս քարրև ուստեՏն 
յսնձքն 9ի ներթսակսն կողմսնց խորհուրդ բերեալ֊վխսՀ, 
խրատ և ածընկալչ Հչսխ առաք քան յայեժաաՐ երևեր 
նոթս» 9ի բաեակեւոեղեն քի դուրս ելեալ֊ աո. նոսա ւ 
րա քարրև տեսքն ղարմացսն * վաան դի տեսքն զմարմքն 
նորա 9ի նոյե բնութՆ, ոչ֊ պարարեալ իբրև ղամեհի և 
ղսնկիրթ 9 և ոչ֊ վտտեալ֊ իբրև 9ի պահոց 9ի մարտիցե 
դիլյաց 9 այլաքնպես տեսսնեքն վեա որպես 1/աէլաք րաԽ 
ղրացաստսձէն մեՏխեյշյ ♦ և դարձեալ֊ ղՀոգւոյն սուրբ 
§ավորութիւն 9 ղի ոչ֊ իբրև \ի ձսնձրութենե ձմրեալ֊9 
և ոչ֊ 9ք &ապո»–ե և ի արամու թ ե%ե բոնաղրօսեալ֊ ոչ֊ 
տեսսնելով֊ պմողովան խուովեցաւ 9 և ոչ֊ իբրև 9ի յաւչյս^ 
չափ 9ի բաղմաց համբուրեալ ուրախ եղև 9 այլ֊ եր ամե֊ 
նէսյն հարթ– 9 իբրև 9ի բանէխ մատակարարեալև9ի բնու^ 
թեսն կայր է |^է բաղում* ախտաժետս որ եկեալ անդ 
բժշքյեաց տկր 9ի ձեաճ նորա ♦ և այր» 9ի դիւաց սրբեր» 
և շնորհս տայը ^նտ»Տնեասյ 9ի խոսելն * |;Ա. այսպես ղբա^ 
ղու»Ր արտմուքաս մխի թ արեր և բաղում* կ&ւուեայս հաշ^ 
աոեցուցաներ 9ի խաղա դու թիլն1 ամենեցուն ասեըավ֊9 մք 
քնչ֊ ամենևքխ յ եք կրի քնարել֊ փոխանակ ոիրո/ե այ է 
|է§օսեր և յիշեցուցաներ փան հսնղերձեյոց բարեաչքն 
և որ 9ի մեղ֊ եղև ալ էձարդասիրութքն% որ ոչ֊ քանայեաց 
յորայքն իւր է ոչյլլնդ մեր ամենեցուն մասնեաց ղևա է 
|^Հ– հաւանեչլուցստներ ղթաղուա/ս յսնձն աաանուլ֊ ղմիա^ 
ւորակսն կեսնս % | յ*ւ (քներ այնուհետև այնպես 1ի (ե^ 
րքնս աէիաւորասասնթ » և սնապասն քնոյր վսնակստնղթ 
որթ 9ի լերթն եքն ղնացեալր յիւրեսնց լնտսնեաց և 
դրեցսն յերքքնաւոր .թաալարակչլութիւէն » 

\յդեննմս» պեսքթ երբեմն անցանել֊ ընդ յասքնոտեայ 
իրադարձն 9 և եքն պեպթն վաան այցերաւթՆ եղրարց 9 և 
լիներ իրադարձն լի կոկորդեղոսոթ ♦ և միայն իբր եկաց 
յս»ղօթս% մտսներ թղթե և ամեն երթ» որ (նդ նմա եքն 
և սնցեալլքնեքն սնքխսսղթ * |^ւ դս»րձեալ֊ իբրև եր^ 
թայը սնդրեե 9ի վսնսն 9 բույլն հարկսներ քոլսդւկեշա 
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և զարգար վաստակոր և խոսկր ստկպ ստկպ և 
նաւորարև յոժարուքմքէ ա7էէրուրանկր և դրւադուաՐ պայլ 
ևս դար(Ժ ուրան կր 9Է րանկուԷՅք կրոնաւորուքժէան 9 և 
վադվադակէ ձդէսդթ 9է բանէքն* էղէն բազում՝ վանորայք 9 
և ամէն էրուն նորա էբրև հայր աոաքնորդկր է 

• |աւ«ւք մԷուաՐ էկքխ ոմանբ աո. նա և աղաչէքքն րէլ 
9է նմանկ բասն ք և աս էր նորա էգէպտարւոր թարթաոախ 
դայս% (Ժկ գէրը բաւական էն աո. 9է խրատ վարդապէա 
տութէփ էսկ մէ/լ արժան կ դմիմէանս վքսէթարէլ հա^ 
ւատովթ և մարդէլ բանէէբ է |հլ դաբ այսուհէտև էբրև 
որղէբ հորն պատրաստ լէրաբ որ էնլ գէակբ ասէլ% և 
էս որ /նլ գէտէմ՝ բասն դիէլ էբրև էրէրագոյն հասոա^ 
կաւ | և հմուտ է մ՝ մատ ուրան էլ ձէդլա \քղէցէ մէզ ամէ^ 
նէրուն հասարակաց .թան դամ՝ դայս *Է**/Թ /խ*թրէըթ 
սկիզբն արարէալ մի քժուըսնալ և մի ձանձրանասլ վաս,^ 
տակգր» և մի ասէլ (մէ բադում՝ ժամանակս էդէպր 9է 
կրոնաւորուքժէամէէն • այլ աոաւէլ ևս որ ըստ որկ էբրև 
սկէդթն արարէալ յոժարութՆն ա7ւէրուսրաբ է 
դէ ամ՝ էսկ կէանր մարգկան դուդնարէայր էն չաախս^ 
ւորէայբ աո. պատրաստէալ կէանան ք մքանչև սսՐ ժամսՀ. 
նակս մէր ալ էնլ (էնէլ աո. յաւէտէնական կէնոբն ք և 
ամ՝ էրր աշխարհէս ըստ արժանոյ վչսճաոէալ լինթն և 
դրյգ Ը**Ղ Գ^՜Ղե փոխանակի % | Կտկ խոստմունթ յաւէաոէլ, 
նական կէնարն սակաւ մաս էն գյնէասլ լինին ♦ բաաանդի 
դրէալ կ% աւուրբ կէնար մէրոր 9է նոսա էոթանասուն 
ամ\ և որ խնլ աւէլքան բան դայս րաւթ և վաստակը է 
\^դ յորժամ՝ բովանդակ դու քժ սուն ամսն և կամ՝ դհա^ 
րէւրն կար է ալ &նարէալ էրէվխ 9է վարս աոարինոլքժէ, 
ոլ էթկ հաւասար ըստ հարիա֊ր ամարն և թագաւորէալ 
չէրոէբ * և յէրկրէ աստ մարտուրէալթ ոլ յերկրէ 
նէէքխ ժաոանդւութէլն ք այլ յերկինս ընկսդէալ էվխ ըալ 
խոստմունս է |^ւ դարձ է ալ դմահ կասնարու մարմինս 9է 
բար ընկէրէաէթ* անապական ընդոաՀնելոր էվխ դսա % 

որդէակր ք մի վհատէխ և կարեկը յ երկարանալ 
9է նմին կամ՝ մէե էնլ գործել* բանդի ոլ էն արժանէ 
անցբ արդեասն ժամանակիս աո. պատրաստէալ վասւմն 
*բ յ*հքտնէրլոՏ և յ^րկէրս հպքԼլ կարեէսրաբ 
էբրև 9է մէեասր ԷՁն հրաժարէալբ, բանդի և արն էսկ 
բովանդակ ամ՝ էրկէրս դսւդնպըէայ կ բան յէշրք^Տրււ է 
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I ծթկ աաՐ երկրիս տեարր կպր և 9ի բաց կա/պր 
յամկւ ոլ ինլ գասրձեալ արժանի կր էս հասա սար աո, 
ասրրասյոսթ7րն երկնից ♦ որպկս պթ եթկ արհամարհեսցկ 
րամնրասր մի պղնձի , որպկս ղի ստասցի ղանթարս ոսկիս 
հասրիսր • ասյսպկս որ տկր կ աաՐ երկրիս , չարժկ ղերկ^ 
նաայորսԵ է ^է՚ւր ղի եթկ թողիր սա կաս ղերկիրօ9 իբր&~ 
աչ ինչ էթեալ կամ՝ տոսն կամ% ոսկի բաղոսմ՝ թողալ կ% 
աչ պարտի պարծելկամ% վհատել* ^յաժաա/ն կ ա/եղ֊ իսարԼ 
հկ՚է^ղի թկպկո* փոսն ասարքճէսսթ2ր ոչ֊ թ ապալոսր է §պլ 
յեաոյ մեոեսդր լթանեվր ղալս , և դկպ լինի ղի և սրոց 
ոլկամիվր , որպկս և. ժողովողն յիշեաց տ |Աէկ ընդկր մեր 
վասն աոոտիեաձր ոչ֊ թողոլյքր, ղի ղարրա/ոսթթա 
նից ժաււսՏագեսցոավ* ♦ վասն սցսորիկ և. ստանալ ոչ֊ ինլ 
քի մկնի ցանկոսթիսն 9ի միտ մի ասրկցկ * ի9^* 
ստանալ գոց ոչս կասրեվր ընդ մերղլ աունոսլ և կամ՝ ընդ֊ 
կր իսկ րնաս ղավն չս տան ամի ղոր նւ աունոսլ որ կարկ 
րիգ իսր» որ կ բար էրխորհրդոս թի ողջմտոսթիսն պար^ 
կեշտոսթք ար գարոս թի արոսթվա իմաստոսթք սկր աէէ 
Հատսիրսսթի հաաօաղր 9ի * չթարկոս/ք օտարսիրոաբ* 
(.) այս սաասցեալ գտցոսր ղաս աաւաքքղյ մե՜ր անդ պատ^ 
րաստիլ վամնաց մեգ յերկրին հեղոց և խոնարհաց * 

|^ւ ասյաՈԼ հասսաաԽեցոսսցկ սայր ղինրն մի վհատել և. 
մանաւյանգ Տրթկ ղիկրն ծաոասլ տեաաաէն հաաէարեսցի ♦ էս 
եթկ պարտ կ ծառայել տէրաուն , ղոր օրինակ . ղի ծա֊ 
ուայն ոչ֊ իշիակ ասել վասն ղի երեկ գործեցի , այսօր ոլ 
գործեմ՝\ էս ոլ ղաոյաիքէն ժամանակն համարելով֊ գա^ 
դարեսցկ ղասա՚ջիկայ ասոսրմն, այլղօրհանապազ֊ որ^ 
պկս յասետարանին գրեալ կ% վնոյն յօժարոսթի ցոս^ 
ցանել ղի տեաոՏա հաճոյ լէցի էս պաաոսհասապարա « 
ասյսպկս էս մեր կացցոսր հանապազօր ի կրօնասորոս֊ 
թեստնս ♦ գիսաացոպ» ղի եթկ մի օր հեղգասցատ , ոլ 
վասն աօնցեալ ժամանակին թոայայկ մեղ֊ք այլ վասն ծոս^ 
րէՏ» բարկասցի մեղա \^այոպկս և– լոսպր ♦ 
ասյսպկս և Լ\ոսդաս միով֊գիշերաս կորսսսանկր ղամնցեալ 
ժամանակին վաստակսն * ^\յ*դ եղէցոսր որ դիր վարոսց 
և. մի ձամնձրասցուվլ ♦ յ&մնղի ոսնիվր և յսչյսմիկ ղտկրն 
գ՛ործակից էս ա§աքոպիչ » որպկս էս գրեալկ% ամի աղա աաւաէՀ, 
իասրկեն կաաէել %ի բարիս , յաֆողկ ած 9ի բարիս ♦ էս 9ի 
չ$1**ԸԷաէԷ9 (ւս$րիէէ0. կ մեղ֊ աոյպրելակամն բանիսն բար^ 
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բաոաել֊ ղսրհանապաղ֊ մեոանիվր • ղի եթե և մեր իբրև 
մեռեալվ» հանապաալ այնպես կեցցուվլ՛ «լ մեղանչեաքթ ք 
րանպի է ասացեալ այսպիսի իՏն ղի յաււեէ^Հ հանա^ 
պաղօր համար եսցուվ չհասանելմիսչև 9ի սպա*. ալյուրն տ 
|^ւ դարձեւսլմնջեցեալր չհաւաաասցատ, ղյաոնէչն 9 
փասն ղի անյայտ էրն և բնութիԼ իսկ կեամկրս մեր և 
փաւսրեալ֊հանապաղօր յաոաքգիտսւ.թ*էն * |հլ այսպես 
միշա յայաոփ և այսպես կելոփ ոչ֊ մեղիցուր 4 ոչ֊սւյ/եթ 
ցանկասցուր և ոչ ոխս ու.մ1րք պահեսցատ և ոշ գանձես^ 
չյո*վ> յե-րկրի » այլ իբրև հանապաղլ մեռան ելոփանսաւսԼ, 
ցուածր քիցուր և ամերնեցսւն ղամ* ինչ֊ թողցա^ր % |^լ 
ցանկութք կանանց և կամ՝ ա§լ ^Տյլ աղտեղի խոբհուրգթ 
ղջսաղմանց բնասւ. ամենևին 9ի մեոլ մի բնակեցայսցոլր » 
ասյլ֊իբրև յանցաւորե ղերեսս 9ի բաց դարձուսցուր միշտ 
երկնչելափ և յ°բ դատաստանին ♦ րասնղի յա* 
րաժամ՝ երկիւգ <^4* և արհաւիրր տանք անագ լուծա֊ 
նէրև ղյւռնութք ցանկութՆց և ղանկեալ ոգին կանգնե լ 

|՝յւ^ սկսեալբ և 9ի փէրաք ելեաէթ ՜ճաՆապսղ*հին «»* 
ոաբինութ Ն նկրտեսցուվլ յ^</ ղի հասան ելկարասցոէվ* 9 
և. մի պր յետս դարձցի իբրև, ղկինն &"| ոփտայ♦ մանա^ 
ւսՏնդ ղի տերն ասաց* ոչ֊ որ ձեոն ղմա2ճէփ արկեալ և 
յետս դարձեալ ուղղադիր լիցի յարրայութեսՏՕն երկ֊ 
*նից ւ \^կ դառնալի յէրտս ոչլ ե , ւսյք ղղֆսնալ 
և. դարձեալ ղերկրաւ որս խորհել* |^ւ ափ երկնչիր յ«յ»% 
ժամ՝ լսկլր փասն առպրինսլ. թէլյր ղարմանայր փան 
ասնուանն է րս/եղի ոչ֊ մեկուսի արեր ե 9ի ձէ~եք հաս տա, 
աիշի ք այլ 9ի ներրս 9ի Հեղ֊ են գործվի* և– դիւրագոյն են 
իրրև է միայն թե կամեսցավ» ևեթ– * ()յի եթե հեթա֊ 
նատ ընդ ծոփ անցան էրե ղի դպրութ֊^ուամևին ք իսկ *էեգ 
ոչ ինչ֊ են պեպր ոչ * ի հեռաստան ուրեք, երթ աչ փասն 
արրայութ էն երփնից և ոչ֊ ընդ եոփ անցանել փասն ա* 
ոստինութէրՀ որաէհետև ասաց տերն9 եթե արրայուին 
երփնից 9ի ներրս 9ի ձեղ֊ ե • \՝չղա եթե այդպես ե 9 ղկաԼ 
մելն միայն պահանջի 1ի մփնք աոսղրքխոէ-թ « փսոն ղի 
9ի մեղլե ե ի մինի հաստատի և 9ի բոփս բնոէ֊թ1ր իւրոլ 
եթե որպես եղեն հաստատուն կացցե » քանղի եղև 
բասրիղր և ա.ղիղ^յոչժ % \| ա«ձ այսորիկ և |հսւեալ որ֊ 
դին ^^աւլ պատուիրելոփ ասեր ժողոփրդեամն ♦ ուղղեի 
ցեք ղբիրտս ձեր առ տեր ած իորայելէ * Լ\ոհաննե**% 
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առպիգլարարհ# գչաւէգս ձեր։ *ք\«ձք^ «<^լ Ժ^Լ հո՝~ 
գւոյն այս քնթե կ% րա֊սոյե րնուԼ3–2ր մտա*֊որակսնոէ–թ1@ն 
իւրայ որպհքս հաստատ էչյաւ. ւ |^ւ գարձեալ ^յսրմաաՐ 
խոտորէսւյէ և 9է թիւ.ըու.թ է չիչփ% որ ոլ ^</ա բնու.թ^է% 
է% յայնմամ* չարու, թի ոգւ.ս*յ աս է է |\^ա /Յ^ այգպէս* 
4ր ւ գժանար էրթ ♦ էթկ կաչյչյութ էքնասչյո^ր որպկս 
էգւպն* յառարքնու.թ ձ ^ 9 և էթէ անու.ղղայս քնլ 
խսրհԽսցոէվէ իբրև չար ծառայ սանիեալ լքնիմթ ւ ^ 
է թև արսատույւտ ուս տեր էշր ստանաք գիր սգ 9 ար դար հր ւ 
գմույարքն կր ♦ ապա թէ 9է ^ , պահէսէյութլ գան֊ 
ձքնս յաղաէղի խորհրդոչյ ♦ իբրև յաւանգ առէալգ^ո^ 
գէսն 9է տէաոնէ պահէսչյութ 9 գի ծէմնէգկ նա գարարէշն 
էւր ♦ այսպ/կս կալ տքնալ ոգւոտյե որպկս քնթե արար գնա է 
|^է ևղիցէ մհրր մարտ նահատակութՆ 9 ^ մէ բոնագա֊ 
տէսէյկ գմերգ սրտմաոութի և մէ յաղթէստյէ մեոլ գան֊ 
կութի « կթանգի գրէալ կճ թկ բար կութի առն գար դա ^ 
րութք* այ ոչ՜ գործ հ ♦ ^ գարձէալ էթկր քւսնկութէւն 
յգաւյէալ ծնսնէ գչՈրղս 9 ^ււ| մէդյյն կատարէալլ հրնա֊ 
նքան գմասհ $ |հլ այսու. կրմեաւորէսդթ արթուն լիչյութ 
հասաատութբ 9 որպկս և. գրհրալ (♦ ա</՝ ղգուշութբԼ 
սբսհէսչյուտ գսէրաս մե՜ր 9 .թանգի թշնամիս ունէէքթ սն֊ 
հնարքն չարս և խարդախս և ամենագործս ւյդևս չարս 9 
և. ընդ սոսա է մարտ պատէրագմի մհրգյ որպկս աօյպթէալ 
ասաւյ • ոլընդ մարմին և. ընդ արէւն է այլ ընդ իշխանս 
ընդ սյետս ընդ աշխարհակալ* խավարիս այսորէկ ընդ 
հոգևորս չարու.թէրան յերվնաւորս % ^\\անգք* սաստիկ և 
նայա բագմութխն որ գմէրւտ օդթս հրե և հեռէ ոլ էն 9է 
մէնք 9 և բագույՐ ԷՁն հր/ւ և ազգի ազգի գունակը կէր^ 
պարանաչյ նորյա է |^ւ էքասն բեութէան նոչյա և փոփոխ 
կէրպարաեաչյ բագուէՐ և յյէրկարապատու ւ/՝ էն բանը 9 
և մեծ ևս այյույ բան գմէրս էն էքասն այսորէկ պատմու.֊ 
թքոնթ է ^\այչյ որ այմմս ստէպէ • հարկ է և մէ*լ միայն 
գԷտէէ որ էքասն մեր լքնին 9է նոյյանի րագմահնար խար֊ 
գախոլթխնս տ 

\քսխ գայս գէտասչյազշ գի դևթ ոլէթէք էքասն գի գ1Հթ 
կոչքն% այնպկս հաստատէցասն ք էքասն գի ոլ քնլ չար արաբ 
ած 9 այլ և նղթա բասրիր հաստատէչյսն , և աեկէսդթ. 
յէրէխաւյւր բասրէխորհրդութք և այն ու. հ է*ոև ընդ էր֊ 
կիր թաւալէսդթ գՀէթանոսս պատրէչյքն առ. աչս էրևէ֊. 
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չըվյ և ընդ մեւլ բրիատմնեայս չար նախսնձ բերեալյ 
գամ՝ շարժել կամեշեալ իսափսնել ա§Խտլ ղեր* երկնասւոր 
ճանապարհին , գի մի ու.աոի նտտայն սնկսնե* մեբ ելեագյյ 
լիշա֊բ • 1| ասն որոյ թագում՝ աղոթիը և կրմնաւորսվթ է 
պկտթ են 9 գի իժերն–* (նկալեալրտ շնորհս մեկնսվթեասն 
այսոցիկ՝ գիտել կարսաշկ որ վչան նոշախ ինլ կ « |^ւ. 
գի են ոմանք 9ի նոշսնկ դ**քՓ* ՀՀքՓթ ^ ոմակթ 9ի նոշսնկ 
չարագոյնր , Հւ վամե որպիսի ինլ գործոշ իւրպթմնչիւր 
ղբ 9ի նոշսնկ ղյիոքթն "Հ՛իշի ք Հւ ղիարդ ղշթ ՝ի նայա֊ 
նկն կարիշե հաչածն է Հւ 9ի բաշ հանել* բանգի բագա֊աՐ 
են նոշա իսարդաքսութիՀտն % ^^թ^թնգի Հւ երանելի սաա^ 
բեաքն և որթ ըստ նմալն% գիտեին ղայսպիսիս ասելով 
բանգի ոչ եթե սնտեղեակ ինլ եէփ քաորհրգոշ նո^ 
րա է \*սկ մեջ յորոշ իրաշ ղփորձ առեալ եվխ 9ի նոշա֊ 
նկն ք ասլսորիւբ պարաիվշ գմիմեոնս Ո4.դդե( ի հասոաա 
աա֊թիմն է 

|^ւ ես վասն գի փորը ՝ի շաակ գփորձ առի 9ինոշսնկն* 
իբրև. որդւ.ոշ ասեմ*» բանգի նղրա եթե տեսշէն գյէրիսՂ 
տմնեայս ամ\ մանավանդ գմիայնակեաշս վաստակավորս 
յաոսվադկմս , նախանձ դնեն 9 ձեո% արկանեն և փորա 
ձեն միշտ 1 շաա-ղաշ գայթւսկղութիմն՝ դնել Հւ ընդ նոշա 
քաքթակղոՀթթս ք*–րհա.րդթ աղակղխ . «լ կ մևզ^ 
արժան երկնչել9ի նոշսնկ "ք ինլ *ի միտս արկանեն մեր• 
բսնգի աղօթիւբ և աղահղթ Հև առ. 9ի ակրն հաւատսվբ 
ամնդկն վաղվաղակի սնկսնքն նղթա • այլ Հւ սնկեսղթ 
«ձ դադարեն , այլ դարձն ալ ասնդրկն չարձակին խորա^ 
մանկութ բ և նէրնգ ու. թբ « %| Հանգի յ որ ժամ յայսնա^ 
պկս և աղտեղի շսնկութրբ ոլ կարասշեն պատրել ղմեր 
միտս , գարձեալ այլ աղդ 9ի վերայ գան ♦ Հւ ասյնաւհեաև 
առ աչս երևեըլլ պատճաոան<տ արհաւիրս ոտեգծսնեն% 
այըսկեր պելով և ն մտնելով կամնանշ , գաղանաշ և սալ 
նոշ և սնհեդեդ մարդոշ և բաղմոսթեսն գօրակսնաշ ա 
ք^յլ ոլ այսպես ար ժամն կ մեգ երկնչել9ի ն ոշսնկ առ 
աչսն երևելով բանգի ոլ թնչ էրն և վաղվաղակի ան^ 
երևոյթ լքն/ն , մանաւասնդ եթե պթ հաւ-ատովյ» և նշա^ 
նէսւ. իսաչին գինլն ամրաշուշսնկ ♦ բանգի յսյժ համար^ 
ձակ են ՝ի չարիս և սնգոնդկստ է |^ւ եթե սշսսլկս 
պարտեալբ դաշին , և այլով սրինակաւ յարձակ/ն դար^ 
ձեալ և պատճառին ղասրաւնիսն ասել և որ յետ 
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ւսւրցն գալովս ե ք և ցսւցս&ւԱ* ղք&տեանս բարձունս մինչև 
9ի ձեղունս հասեալ և լախ* մեծ ութի. % |^ւ ք«լա խ"թ^ 
հըրղ-վթ "լ կարացթև պատրել, յափշտակեսցեն գմնեալ 
ար*պե* սա. աչս տեպեամբ % |\քա թե տլսպե* գտցեն 
ղսգիմն անվրեպ գցսւշացեալ հաւատաէ և յսւսովխսր֊ 
հըրգախ ք և ալնսւհետև գան՝ ածեն ՝է գիշխանն 
խրես&չյէ 

|^ւ բաղում՝ սՏնգաէՐ ալապիսիս ասեր Փք° երևեապս ք 
սրպե** եւ \\~բայն յալսնեաց տեր գքսմնսարկան ասե֊ 
ր*վ աչթ նորա իբրև գտեսիլ արուսեկի, և 9ի բերսնոլ 
նսրա ելանեն ճառագայթը բորբղրեաչր , և թօթափխն 
շբ&Թբ հո յ^գ^Յ *եսրա, և. ևլանկ ծալի* հնոցի բոր֊ 
բոթել# և. կալծակասնց հո • ^ 1ՐԳ1* ***ոթա կա/ծակսմկրլ 
բ*3 ՝է բերսնսլ նորա ելս&ե • երևեէսլիշ֊ 

խսեն դիւաց գարհուրեցուցանկ * սրպե* և. յաս.աջն ա֊ 
***ցի 9 մեծամեծս բարբառելով֊ խորամանկն « ||^րք^« և 
գարձեալ խալտաո֊ակեաց տերն (\ոբալն ասելով^ բաե֊ 
ղի համարեալ կ նմա երկաթ իբրև գյարդ, և ապղթ*ձ 
սրպե* վալա փուտ » և համար ե աչ ք ծով սրպե* հքնիան 
և. գաարտարոսն սնղնգոց իբրև գերի ք հսս/արելլալ, ճե֊ 
մելքա յէմնդունդս է Լս. ՝ի ձեոն մարգարե իքխ քի ասաց ♦ 
սակ թ խամին՝ հալածեցիք/ հասից • ղաշխարհս ամ՝ 
րմբսնեցից իբրև գբսլն մի ք իբրև գՏնացեալձուս բար֊ 
ձից է |^ւ ամենախիլ ալսաղիսիս խրոխտանան , ձեոն ար֊ 
կթմնել խոստանան , գի թերևս կարասցեն պատրելյլաս֊ 
տոէ-ածապաշտսն % |՝Լ^Հլ հաւատացելոցս և ոչ ալս֊ 
պե* պարտ ե ելմքխչելինոցսնէին և ոչ֊ աո. աշմե երևե֊ 
լսվ և ոչ հալել 9ի բարբառս ձախից նոցթս , շլանգի սուտ 
են և ոչ թչ ամենևին գճշմարիտն խօսքէն և պ/ս֊ 
պիսիմն և ա/սշափսն խոսելովս , ՛և *ի չախ խոսելովս և 
յուսալովէլ իբրև գվիշապ ձգեցաւ 1ի կար թե փթկչթ* ե. 
իբրև անասուն ղթթօթն կոճկ* * ա*ւաւ , իբրև փախրս֊ 
տակէմն գոնգոլեսԱ շբօշակալ կապեցաւ և ծակեալ ե֊ 
ղև գսձնգանաւանդաւ գշ բթունս և կապեցաւ 9ի տեսա.֊ 
նե »իբրև ճնճղուկ խաղալիկ եղև 9ի մէնջ*. և եդեալ ե 
նա և որ խդ նովաս դևլխ իբրև ղէ/արիճս և ղօձս կս֊ 

Գ 4ձ * I/*– այ“ Է գի֊ 

I յքխ* քխոէկե յ«^րէ ւ 
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աութՆ մե՛րս ըՍդգկժ* նաացա% կրանաաաւազաաալխա զքնսւաարէլ* 
.թանգի որ ցծոֆա խաատանասյր քնքեչ և հաաէարէլ 
և աշխարհիս աաֆ գէր ֆ վէրոյ չքնէլյ և ահա ոլ կասրէ 
ասրգէչուլ աչէյրնս մեր և ոչ֊ գիմ՝ որ խօսիմ* զմատթա^ 
րառթիսնաարա է ||^( այսուհէտև *ի միտ աոցոա^թ զոր ինչ 
խոսի նա 9 թանգի ստկ ♦ և մի էրկիցութ 9ի նորա աո. աչս 
տէսչէնէխ, զի և այն սուտ է • թանայի ոչ էթէ ՛ճշմարիտ 
րյյթ է որ *ի նոսա երևի, ասյլաաչատրաաատէչոցն հրոխ նոցա 
է չառաքակաքաաւթր տանք անաչքն , աղոց և զէյէրաարսրաանն 
յքէկթէան բերեն յորում՝ և այրերըսյ էրն է | ^յսոթիւբ փոր 
2էն զարհուրեցուցանէչով զմարգիկ » թանգի էրեին և 
առ նաֆն անէրևոյթթ աաուգանքն և ոչ ուաէեթ Հքեասէն 9ի 
սրբոց 9 այլ ր էր էրն յքնթեռնս գեաէանսւթք կէրպարա^ 
նաց որ յնդոանեչոց է զնոսա 9ի աարստրասստէալ հուրն •֊ 
|| ասն որոյ և ոչ֊ սչյսպկն արժան է երէխչել ինոայաաանէ % 
թանայի շնորհ օրն այ ոչ ինչ էն ամ՝ հնաաղագիտաաւթիան 
գործոց նոցա♦ ղի նէնգաւորթ էն և. խաբ էր այր և. պատ^ 
րաստ էն փոփոխէլ յամ* կե՞րպարանս և. 9ի ձևս նմսնելա 

Հ\ագուաՐ անգամ՝ պատճառին երգփվթ և. սաղմոս 
սեյոաէ֊ առսնց երևեչշյ 9 թանգի աոնէն յուշլ֊ զառ 9ի 
գրոցն թանս % *^\անգքա յորժաաՐ կարգաաքթն , նորա ան^ 
Գ& վազվաղակի իբրև զար2ագանթն այմէրն բարբառին 
զոր չնթերցսզն • և բազում՝ անգամ՝ 9ի թնոյ զար թու^ 
այանէն այմեալ յաայօթս, և գայռ Հյառաքագոյն աոնէն 
մինչև ննջել անգամ՝ թոյլ ոչ տան % |^լ կ երրկթ զի 
օրքնակ էն գինթեանա» 9ի կերպարանս միայնակէցաց իբրև 
էրկիւղաՏրթ և բարէկարգր և պատճառէն խոսէլըզ^. 
թիւրն մարԱնաւոր պատկէրաւ ,՛ զի կարասցէն խաբէլյ 
և ասյնուհէտև գխաբեայն 9ի նոցանկ ուր և կամ՝ է իւ^ 
րէ անց յ ածեց ու յան էն ւ և ոչ֊ այսպկս արժան է 
հայել 9ի նոսա է զի թ կպկսՒ և յաայօթս յարուցանեն , և 
էթէ խրատ տան մի ճաշակ էլ քնչ ամենևին ք և էթէ 
ամբ աստաէա չին էլ և նախատել ինչ պատճառին զորս գքև 
տացքն քնլ ցմէնք անասրգալուրս ♦ թանգի ոշ էթէ փան 
էրկիւզաէութՆ և բար է չխկալու թ 1՜ ճշմարտութէ 
պիսիս աոնէն 9 այլ զի զսչարզամիսսն և աընմեայն 9ի 
այայքուԱն խոնարհ էցուցսնէն 9 և անշահ և անօգուտ ասրաաՀ. 
ցէն գէյրնաւաղոլթէան վարն , և նողէյտալ տան աէարգ^ 
կան աէհատուբ , իբրև բէանասւոր իա/ն և խիստ և ծաաանրա^ 
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դոքե հնարքն վարկսննլ գմիաւորուէր կնսնս , գի խափս*. 
Գ*նլլ կասրասցնն ոլտ 9ի նոցանկ գ նղնցիկ կրոնիւբ վարքն տ 

| \ւ֊ մարգարեն ոուստնալ ի տնաոնկ նղուկս ասէր^ 
լաք աւագկր ղայնպիսիսն • վայ որ արբուցսնկ գմնրձա^ 
լոր էւր պղտոր յնտսդարձութնամբ ր ՝|Էաճ»^ այսպիսի 
իմաստր գործոց՝խորհուրդը յնտսդարձակսնր էն աո. 9ի 
յասյսրքնութ I ՛ճանապարհն հաննլցյ է | Ա*կ քճտն ակրն 
վասն խր յ գի թկպկտ և. սնսուտ բարբաոնալ դև-լն , 
տանգի ճշմարիտ ասկքե* դու. էրս որդի այ 9 սակայն պա^ 
աղանձնցսւցսնկր և. արգնրշյր %է խոսնրյյ, ռք, մի քնգ *ըշ֊ 
մարտութքն խաոն և. գիւրնսնց չարսւթքէն սնրմսննս^ 
ցնն , և. դարձն ար գմնգ֊ սովոր նցուցսննն մֆ նրբկտ յայսԼ, 
պիսիս հայնլյ գի թկպկտ և– ճշմարիտս կ արծնն ասն է % 
^|\ան^ք յոյժ աՏէսքայնլսւր էրն մնար ոլտ ոտացնար նմր 
գդիրո գաո. 1ի փրկչքն* գագատութքն , սւսսննէ 9ի բոն^ 
սարկուկն՝ որ որ գիւր անգամ* զիարդ աշտիճսնքն պա^ 
հնաց այրլքնդ այլցյ խորհնլովյ || ասն պյսորիկ և խօ֊ 
ոնր գաս գաո. 9ի գրոցն բանս արգնլու. և. ասն ♦ մե՜ղա^ 
լորխն տոն ած՝ վասն է՜ր դու. բնաւ. պատմնս գար դա^ 
րութիւն իմ\ կամ* աոնուս գոլխտս իմ* 9ի րնրան տո % 
^\սնգի գամ* ինչ աոննն և. խոսքն և խուճապնն ճւ. 
կնգծաւսրնն և խոսքն աո. *ի քսաբնր գպարգամիտսն և. 
գսնմնղմե , և թնդիլնս աոՏնէ/ն և. ծափս հարկսննն^ ք 
կայթ էրն և ծիծաղին սնմտու.թբ և. շնչնն ♦ և. նթկ Ղթ 
ոչ հայնսցի 1ի նոսա ք ասլեուհնտև. լան և. ողբան իբրև, 
պարտնաէթւ |^ւ գի տնլն ած պապսնձնցուցսնկր գդէւսն9 
խկ–ՈրՔ ուսնալտ 9ի սրբովս՝ արժոն ն աոննչ որպկս և 
նղթայն աոննին՝ նմաևնչ նոտյա արութնաէն ♦ տանգի և. 
ն*տա գալս անսսննլոէխ աս Կ&՝ Գ հակաոակնլ մն^ 
ղաւորքն աոյսփի իմ* խուլ֊ և. խոնարհնցայ » լոնքի 
9ի բարութննկ * և. դարձն ար թկ էրս որպկս խուլ֊ գի 
ոչ լսկ և իբրև համր գի ոչ բսնայ գչւնրսն իւր ♦ նղկ 
իբրև գմարդ որ ոչ֊ լսի * (Աքք նթկ ն» և. մէրտ 
մի լուիքութ նոցա , գի թկպկտ էւ յաղոթսն յարուքա^ 
ննն և. նթկ խոսնսցքն վասն պահոց 9 ա§լ թսռաիադրու^ 
թնսն կրոնիցս մնրոց միայն միտ դիցուտ> էւ մի 9ի նո^ 
ցսնէվն պարտնաէ գտցուտ որ գամ* քնրգործնն խարդա.. 
խութի, է ոչ արժոն և *ի նոցսնէ • գի թև֊ 
պիտ և. յարձակնլ֊ կարհձրն և թկ մահուամբ սպաո.^ 
*նան ք գի անկարը էն և որգօրէն 9 բայց միայն ոսրաճան* 
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IV» ահա ^ աաացէ ի շր*~ե % է 
դարձենղ֊ գէայն ասել լնդար2ակագսյնս «լ դանդաղեի 
ցայց > քՒ հաստաա"մն և– սնվթեպ լիցի 2եգ յիշասամխ • 
գի տեսան գալուստն կործանեաց ղթշնամին , ակարա^ 

՚ ցան գօրութիտ նորա * և փան այսորիկ ոչ կարե» սաա 
հպՒ հո**֊ բոնաւոր և կործամնելաին յ երկիր ոլ գոպա֊ 
բե ք այլ դոն և այ միայն բանիւտե սպաոնայ • |^ւ գայսամ* 
ղթ 9ի մէքևջ֊ այսպես իարհեսցի և սարա կարե արհամաբ^ 
հեչ֊ գփէևսն տ է) ի է (մ է այսպիսի մարմնով յօ դեալեին 
դետ որպես և մետս 9ի կար գօրութե 9 գոքք սաելնսցա 
եթե ղրղեաքս գմարգիկ *ի թստուսա աչ֊ գտսնեվթ % Հև 
դորո գտսնեվթ ֆոսսեվթ « կարեոտ և մետ դարձեալ 
թոտչել֊ 9ի նագան էն դրգթ ամրութՆ փակելովտ է 
գի ոչ֊եգեն այսպես » ^ Հև դրզթ փակելովտ կարերն մսռսՀ. 
նելյ և յամ* օդս դտսնքն նղթա և. նասյա բանսարկու ա^ 
ոաթնորդն , և. են նղթա չարակսսքթ և. աո. էխ ասեք ագատ*, 
րասստ, որպեէ* ասաց փրկիչ**՝ թե ՝ի սկգթոնե մարդա^ 
սպան ե բանսարկուն չարու.թե հայր • և. կավթւՌրթ այժմ* 
և. ընդդեմ% նորա գինուորիմթ կրօնիւթս • |ք>«. յայա ե թե 
ոշ ինչ֊ կարեն առնել* տանգի ոչ֊ աեղի արգելոլ գնսսա 
էխասս գմէնջ֊ կարկաաել և. ոլ աո սիրելիս ոլնին գմեգ 
թե ինսցեոցեն ք ոչ֊ րւարեսերտ են եթե ուգդեագէն է 
այլ֊անհնարքաե չարթ են, և ոչ֊ ինչ֊ ե նոցա այլ֊ փպթ՝ 
կամաց որպես ֆւասել ածասիրացն և. բարեպաշտից • 
| VI. վամն գի ոչ֊ ինլ կարեն առնել, փասն ասյսորիկ և. աչ֊ 
առնեն ինչ֊, բայց միայն սպաոնան . գի եթե կարեթ* ոլ 
յապագԱին, այլ նոյնժամախ գործեին գչայն 9 պատ^ 
բաստ անելով֊ աո այս գյօժարութին ձ. մանավանդ աո 
մեգ % ահա եկեալ֊ 9ի մի վայր գնօցանե խոոիվթ , Հև 
տեգեակ են գի ա չառաքադիմութբս մերով֊ տկարանան 
նղթա \ \\րդ եթե ունեին իշխսնսսքա ք օչ֊ ու մետ 9ի մկնք 
9ի տրիստոևեիցս տային կեալ* տանգի պիղծ թուի մե^ 
ղաւորի ածպաշտութ իմն % վամն գի ոչ֊ ինչ֊ կարեն 
առնել, վամն այսոբիկ գինթեսնս խոցոտեն ք գի ոչ֊ ինչ՜ 
կարեն առնել֊ որում* սպաոնան տ |լ^Հւ գալն արժսԽ ե 
մեգ գմտաւ ածել֊ աո Գ էՒր&Ժլ Գ “Հ-ցանկ . պի թկ 
էքօրօէ.թֆ գ*/ր ՝Է նոսա, »շ գայթե բայմպթ և. պշ ւէաաչրթ 
տեսիլս ինչ֊ առնեին և այլակեբպ նմսնաւթ եսն հնարս 
խնդրեին , պյլ շչստ մի ղթ միայն դալի նոցսնկն և. աո*. 
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Ալ ղսր ինչ և կամկրն ։ |^է մանաւ֊անղ ղի ամ* *տ որ 
իշիաարնա֊թբ ոմնի 9 ոչ֊աո. աչս աէսլէամբ սպաոնայ և ոչ֊ 
բաղմզթ ղչսրՀուրէցուցսՏ»է , այլս&դկն վաղվաղակի յոբ, 
ժամ* կամի ղիշխանոսթին %ի գորէ արկաևկ « ^ 
վասն ղի ոլ ^քլ կարէրն սան և էշ խաղան իբրև. ատա֊էրթ 9 
փոփոխին կէրպարանսր և ղմանկաւՀա էրկէչյոլյյաևէն 
բաղմա-թքւն աս. աչս էրևէլսվ֊և այլանման կէրպարա^ 
Գպթ | և վամն այսորիկ աուաւ֊էլ ևս արՀամարՀէլԷք էրն 
վամն ակարսւթէն ։ * | \անղի ՛ճշմարիտ Հրէշտաէխ որ 
աւստէչլա* ՛ի աէաոՏ*է մասն ասսրէստանէայչքն 9 ոլ ինլ 
կարճաացաւ. բաղմութև և ոչ֊ աաւ աչս ինչ էրևէրյյ ար^ 
աստուստ և ոչ֊ թնդմանց և կայթ մՏմնյյ % այլՀանդար^ 
աութի. անդէխ ղիշխանութ իմն 9ի գործ արկևաէ սասաա^ 
կէաց վաղվաղակի Հարիւր ու֊(3֊ սուն և Հինգ Հազար այր < 
| Կտկ որր ոչ֊ ինչ֊ կարևն , որպկս դետն ք սորա դոն և այ աո. 
աչս էրևէրյյ փսրձթ* ԽրկէւյուցսԽէլ 

"Ք Ղ1\ոէսհ/ն Ւրհ^"տէ ^ ասսէսցհ՝ ԲԿ ընդ֊ 
է$ր իբրև էլ֊ բանսարկուն ղամ* ինչլ գործէաց վամն նորա 
և *ի ս տացու,ածոցն ղխս քէրկէ այ և ղմանկսմնս նորա կո^ 
սար է աղ և է Հար գնա չարաչար Հարու ա&ովթ 9 և գի^ 

՞ւ կր սաաասնայ որ ղալս կա1Ըաքք 
աոնէլ այլ «Ա որ էտ 9ի ձէուս ղ\\ոբ վամն փորձութ1է ւ 

իքրև. ոչ֊ ինլ կար էր ասն էլ խնդրէաց և ապա ա^ 
փւէալաքնուՀէտև իշխանուի գործ էր • \\րպէս և յայոմ* 
ևս յոյմ րստգիւտէչի էղև թշնամին . րամնղի թկպկա 
և կամֆր , սակայն ոչ֊ իմիր ոչ֊ կարատյ աոՏևէլ ինչ֊ ամմն 
աւրդաըոյ. պէ էթկ կարացկալկր ոլ խնդրկր, և թպընլ 
լոֆէ »% էֆ աեդամ՝ Աիայէէ, աքլ և. ԽըկԷցս ևրևեցաս ակսՀ, 
րա.թթտ և »լ ք/նչ֊զ•րէէէ ոլ էնլկ պաըմսճէա^լ նթկ 
՝է հԷքՈյ \\Փ"Ս "է– ՂՐէ,էաՅ > V և Գ #ր*Հք անասնոց 
անգամ* ոչ֊ էղև ինրնակամ* էթկ ոքհր թողացուցէալ 
I յլ4– րւ Ւ՞՚Ժտ* էջխ&™–թք>. Հ*ձ>պէ ևրէխչկթ. 
որպկս յաւէաարանին գրէալ է * ղի ասացին էթէ գս*. 
նէայ 9է խողսն Հրաման տուր մէղ֊ էրթալ և է^ 
թէ 9ի վևրայ խաղից անգամ* ոչ֊ սանին իշխանութիմն 9 
որչաաի ևս աոաւձրէ ոչ֊ իշխէն մարգկսՏն որ րոտ նմանս*. ^ 
թէան պատկէրի կէրսրսրանսոյ այ Հսաաատէալէ • Լ\% 
միտքն արժան է ևրկխչէչ և ղսոսա արՀամարՀէլ և բնաւ. 
ամէնևին ղնոսա մի իէղլ Համարէլ այլ ևս ասօա֊էլ որ+. 
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չափ նէտա գայթ աոնևն ք */ևտ ըեգդէմ* նայա գիեայորևթ^ 
*յ**Կթ գէրժես միայեաւ.որու.քժՆ ֆ տսնգի մևՏր գէ֊ե էրե փայտ 
ոա֊ղէղթ յնդգէմ* նայա և. աո. ածն հա*.աստ « «լ ան գի 
ևրկեչքն նէտա ի կրէնասորայյ, 9ի պահոցե *ի հսկմաեէքե 
յաղօթիչյե ի հևգոէ-թէն ֆի Հանդարտու/Ժ ևնէն 9ի չւ<^ 
ծաթ սիրա-քՅ՚Էն ֆի չմեապար&ու. թ*Էն ֆի խոեարհա֊թ էն 
յաղթատսիրա֊քձ էն և գողորմու.քժի>; աոնևյուԼ և գոապա 
տայովյ գաեբարկա֊թք և– ֆի գաո. ֆի յթա 
բարևպաշտա֊թք* է || ատն այ սոր ի կ կամ* քնլաոնևն 9 գի 
մք գարին պտ կոիսիտյեքէն փեսաս ♦ տսնգի գիտեն գչեորհս 
փրկչփն աոտ-ևալ հաւ. աաարևյոր ընդդԷտՐ նայա գասա^ 
այևայս նորա ևթէ էրտու. > ձև էլ իշի§սնու.(3–իէն կախել է 
վևրայ ի ժիր և կարճար և. ֆի էիևրայ ամ* գօրա.թհր (Յըլ 
նամԼոյե ւ 

| ևթէ տյքինևքոց ինչ լաէւաքոնսն ասևէ կևդիա^ 
լորոլթբ., մի էտ ինչ գրևսրէ գեաաա • տանգի թագա.մ* 
անգամ* աաևն յաոյաիէ աւ.ուրբտ պտ յևտ աւ֊ուրր ապա 
գոն ևղըարր ♦ և աոնևն սորա գայս ու Խև Թհ գէ "֊ 
խորժևյով֊ պլսողսն , այր գի հասատալ յքիտևսնս Հաշս^. 
նևրոտ. սրեն գեոսա և այնա֊հևաև քնդ ձևտւամբ արկևալ 
կորէուսրևն » || ասն որոյ ոլԷ արժան հայել %ի նոսա♦ այլ 
իՅ֊ԷպԷա և. ասեն ք*նլ% աեգրէքե դարձաւրանևլ արժան է% 
միթէ պիտոյ քել իրկ մեր էլ այս* ()^նլ զարմանալի է 
ևքԺԷ փգյիձ յսնձին կալևալթ կասրևն թևքժև և. նուրբ 
բեուիժբ արւաւևլ տան գմարղիկ ըեքժաեալոր /աււաիլ 
արկին 9ի ճանապարհ ևրթաէշ տանգի իբրև տեսահեն 
փեոսա | յաոաջևն քնթարիտտ և. պատմեն* գի գայս և 
ձիոյ նմանիւտ որ կար է աոնևլ և. ասևլ գնմանէ լատւաք 
որ գեսն ոտէւտ % ք Հրպէս և. ոլ յայսմիկ զարմանալ փել 
պարտ է ըիգ նոսա , տանգի ոլ ինլ յաեևղևլոր գիտեն ք 
այլ «*5* միայն է որ գամ* քնլ գիսաէ /աո. աք տոն գյ ի^ 
նևլե իէւրևսնչյ • իսկ ատա զոր ինլտևսսնևն 9 իբրև գողր 
վաղվաղևն լնթաչյիէտ և պատմեն % |^է/ւ# տսն% գի ոմսնւյ 
այժմ* գժերս , գի 9ի մի փսյր ևկստս և ի/օսիմր գնոցսնէ ֆ 
գիտուն աոնեն յաէւաֆ մթեչչխ էտ 9ի մէնթ ևրթևալյգաս^ 
մերսչյէ է է) ^ մանույկ յ աոաջին թ աչք կար է աոնևլ 
ճւ յաէւաթևյ տոն գհևգգե և էլյամրե $ է) որ ասևմս այս^ 
պիոի էխլ հ• և(3–է էտ սկիգջն արարևալէ*յհ Փ^ալի 
քձևբայևգւպյե և կամ*յայյմէ աշիարհկ յաէւաջ^մքնչչև 
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սկքպջՏ» արարեալկ գնալ ոլ գիտեն թկ գնայթկ ♦ իսկ 
իբրև գնայե ք տեսեաչ րյեա յառաքեն և մթեչչև եկեալ 
Հր պատմեն * և այս պկս դկպ լքքեի յետ աւուրթն Հև ապա 
գպյ * Լս. բաղում՝ անգամ ղի որթ գեաէրն 9 յորմամ՝ անլ~ 
ղրկն դարձ էրա/ քինթն սուտ լթնթե սատա * | ^յսպկս և 
վասե քուրդ գետոքե^կ էրրբեր ղի շատ խոսթե , թաեղի տե^ 
սաեեն բաղում անձրևս եղեաչ 9ի կալմանս երկրթե էր֊ 
թոպաթւոթ ♦ և գիտաթեալ ղի անտի լինի գետոքե յաբու֊ 
թուր&ր 9 չառաք մթեչչև հաս էր ալ Հր ջուրն յ\ք՝դխղտոս% 
վաղվաղեն պատմել* €) այս և մարդթ կարկին ասելե֊ 
թկ կարկին այնչափ ըեթէմեալորպկս և նոչջաքե • և– 
որ պկս դկսէե *Հ՝\աւթայ ելեալ ի բաբձբաւրմեդակ վչոյրե 
աոաւել թաե ղաքնճ որ ւէթեչդեռ 9ի նիստ և 9ի խոնարհ 
երկրին կր% չառաքագոխ տեսանկր պայն որ գայրե « և 
թնյխ իսկ որ յառաքյխթաթե եղեալկր% ասկր վաղ թան 
ղայըչ ոլ գչեցեաքԱ) այլ ղեղեալսե » ^^յնպկս և սորա 
յաեձթե ունթե աշխատ (թեել և աղրչ առնել միմեասնթ , 
միայն ղի պատրել կարասչյեն » եթկ» չառաք գի֊ 
տութթ Հր 9ի մկք այսորիկ « խորհես թի թել վասե քուրդն 
էւ կամ՝ վասե ճաեապարհաթե * ||ա4ր^թե գեթ և խաբե֊ 
թան այնդթիկ որ միտ եդթե նոթա« 

^այսպկս եղև և հեթ անոսաչքն գիտութքտ և այսպկս 
ղաոյաքթմն մոլորեթաե 9ի դիւաթ ւ ղի թկպկտ և. այս֊ 
պկս կր ւ գագարեալ եղև. մոլորութե * թաեղի եէքե տկրե 
որ հաեդերձ մոլոր ու թբ նոթա և պդևսե խափանեաթ • 
թաեղի ոլ թել գիտեն յթհթեսնթ 9 այլիբրև գողթ ղոր 
յայըա տեսաեէն 9 ղայս բանս 9ի մկք արկանեն • և առա֊ 
ւելդիպուածովթ էրն և. ոլ յառաքագկտթ % \| ասն որոյ 
ղի թկպկտ և ճշմարիտ թել երբկթ այսպիսի ասիթեն 9 և 
այս պկս մի ատ ղարմասթի ընդ նոսա ♦ թաեղի բմիշիթ ըղ֊ 
փորձ առե ալդ իա ու թե ախտիթ, յորմամ՝ տեսսնէրեյայ֊ 
յում՝ ու.մեթ խոյն ախտ 9 բաղում՝ անգամ գիպեթութեալ 
ի սովոր ու (մ են կն չառաքագ ոքե ասեն * և նաւ ավարը և 
ւէշակթ դարձեալ ի սովորութքին գիտեն, տես անելովդ 
ղօդոչքն դիրս . չառաք ագ ոքե ասեն թկ պղտորելոթ էրե 
յաեի/նայսւթթ և կամ՝ 9ի խաղա ղու թի Հ և պլ վասե այ֊ 
սրտիկ ղթ ղեսսա յ ած եղկն հոգւոքե ասասթկ դյառաքա֊ 
բրմեութթե 9 այլ 1ի տեղեակ փորձութ*կն և 1ի սովոր ու֊ 
թենկէ 1| ասե որոյ և դևթ եթկ վեոքե երբկթ դիպե֊ 
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յսւյեէսլ յստ.աիադայն ասասյեն, և վասԽ այսարիկ պթ մի 
^ճ»ձ գաըմասյի լՀնդ նասա և մի միտ նայա * 

1^ձ °էք>էա է *չխ՝տեհ V Շ** ե նայա&կ 
յաաաջ֊ ա^ա֊լրրթ ար լին ելախ կ . ղքնլ փոյթ Կ գայադի 
սեայս և կամ՝ գքնչ֊ պկպթ են գայսպիսիս ք^աէլ* ^ 
թկպկա և ճշմարիտ գիտիյկ • «ձ քՒ^է* 
գևոսա աոստինաւ.թ ես/ն ինլ գարե կ և բարի րարայիյ կ 
յաքաեա֊թրԽ • թանգի &է ղթ *ի մկնթ դատապարաեալ 
շինի եթկ րեդկր »շ դիտես % և ալ ղթ եըաևեալլթի քի 
ա֊սամն և գի տայ է մս^ա9աԷհ ^ դա տասս սաճդ» խ^ 
րպթսձնչխր աւ.րաթ » եքմկ գհաւ.աասն պահ էր այ և գսրս^ 
տա֊իրանսն մաադիւրաւթբ. ընկալաւ. « ||(.ււ«ւ^ աչ֊ կ ար^ 
մաճ* փ՚յքմ առնել գայսյանկ և աչ֊ վասն այսարիկ գանձն 
9ի փքյր արկանելև աշխատ չէնել֊ գի կանխաւ. թեչ . գի*, 
տասյաւթ« այլ գի այ բարւղթ հաճսյ լիյաթ >\յ*. յադօթո 
•սրման կ կեալ աչ֊ գի յ%աւսփ~ գիտասյութ և ալգայս 
խգմէ ընդ կրօԽա֊որսւիմէրն պահանջել , այլ գի ^/ախպիչ 
1իյի մեգ֊ ակր յաղթ֊ա-թի տալ աո. բանսարկսմև • |\^ա 
եթկ միանգամայն և գայս ևս գիտևլ մեգ֊ փայ (մ քխլ 
էէձ՝ սրբեսյաթ գխսրհուրդս մէրր ♦ թանգի ևս Հաւա,, 
տամ՝ եթկ սրբեալլիյի հոդին յամ՝ կագմանյ և ըստ 
բտւսայ բնա֊թ2ր իւրգյ գայի ք կարկ աաւա^ել թափանդ 
յաԽյ լինելով ընդ տեսիլս և֊ հեոագոխ ևս .թան գդևմև 
աևամնևէ♦ թանգի սմնի յիկթեան գչոկրն յայանիշյ որպկս 
\յպխ*կին կր այն ար աեսանկրն ընդ *կմրեգախ որ եաեա 
շ^֊թքէ գխրեաւ. պարսպևալ գօրսն • 

1Ն*է յ*Փ<*աէՐ եկևսյեն աո. մեգ գիշերի և կամիյին 
գաոյապայսն ինշ ասել և կամ՝ ասասյևն եթկ մեթ եաֆ 
հրեշտակը 9 մի անսայյկթ թանգի ստեն • և կամ՝ թկ 
գավեսյեն գէլրմնս ձեր և. երանեսյեն գձեգ֊% մի (*կթ և 
մի ամենևին համարիր քնլ գնոսա . այլ կնթեյկթ ք^Ա՚լ 
և գսոսնն և յագօթ ս կայկթ և տեսանիյկթ գնոաա օՏլ 
երևսյթ եղեալ թանգի երկխգա&թ են և էրրկեչքՏն յգյմ 
\ի նշանկ ակրոմնական խաշթն • || ասն գի և խասա յքէն*. 
թենկ 9ի րայ մերկանալով խայտաոակեայ փրկիչի9 |^*– 

էըր*րա& քյյրյ^ ^ կպթաւՀյևն սպշէ (*յ». 
պաբսնգթ աո. աչս տեսլեամբխ 9 մի երէխչիթ և մի աար^ 

"Կ Լ. Խև &գ ք°րէս հ-է/հն • ք^ղՒ *քք"ր4ր*^ 
և. պրարհայխ ղքաքա^սսճէ ղխքաւ. հնաք 4 % 
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սայսաալկս է աարբաաչլԱ յաՏեդիման ածսիլրն 
տ»է (քնի պղսարծալ իաասաաաիոսբ ♦ տսանալի ոլհակասաւակծսցկ 
և. աաշ աալաալակծսցկ ճւ աալ ատ չուիչլկ ձայե քքեչ *ի նմաեկ ք 
այլ ^քօւ/Յքէ և. հանայարաոաաւ թքԼ (թփ այսպկս գ աքիանշև. 
աևդէքև վաղվաղակի իքևգա. թքևցԽծ աասթի լԷանծէ ճւ 
թտպՏրրսսթիսն հաագա֊ոյն » ^\%սաեալի կ օե^ւ Ղաոսա ակբե% աղա կ 
մծալ աասբաիոասթք ք այ հ*Ը ղսրաասթրե ք և. իաաարհաասրգր նս 
բա աաւաևչյ խռսվսսթ ծաաան ճւ աաւսանայ աչծասչլ կահր Տ&աՏւր , 
վթձ%և. պայծաաս չօսաաասարաասթբն փքա 9ի ձծաւն ածաաաաալափա 
աաածսանծէէ փավատա֊էէե ած ութ Ձն և պաարաս^ 
ածլսչլն 9ի %աէա մաաեծլ կամ*իբրև աքծրձծսչլի*ընդնաասա 
գևաաաչլկ ♦ ապա ծթկ իբրև, գմարդիկ ատ ծրկիչլծն ղթսարծսաչյ 
ասծաաիփա^էէճադկն վաալվաալակի ծրևծալքն բասաՀեասն 
աիրաավ, աարպկս արար *| արրիկլ Օ ստասրիայք&ա և. աղա ծ^ 
րևծչյաս հրծշչոաէլե կանանցս յասծընկալ գծրծալմանքաե 
և. հաավաասացև , աաաաածլասվ յասծ տարան էհ/ աքի ծրքլնչ\իթ ♦ տամն^ 
ղի կ ծրկիսղնաացա աալ 9ի ղարհաասրաասՅե ոգսաաց 9 այլ 9ի 
յայաաանաասթֆ գիտսսթծ լաւ և. րևաիր գալսաաածաաճաե * աօյս^ 
աղքափ կ ՝*րբ*փ* ած սիլս • 

\*սկ չարաչքն %ի վիրապ յարձակաալա&աե և սաւաչատ տծ^ 
աաիլրե չի քքե խասաաաիաասթբ և թնգաքաաքբ և հքնշմա$ոքրւ և. ա֊ 
ղաղասկասս ք աարպկս լթաի մծճմլսձաց ասալայաաց սճախրատից և. 
գապայց շարմմոսէտ % ք |սսաի անդկն վաղվաղակի ասրհա^ 
ավղտ լէ&քծ* աագւոցե ք իասվոսթֆ և աաքնպաաորաաստաասթիէՏա 
իաորհրդսփա իաասաաարին և աածչաասթ իսն աաս կրսնասաարս , 
ձաաաեձրաաւ. թֆ արաաԲոփ ճւ յիջոսաքք» ընաաաաևէաց է֊ ծրկիլյլ 
աքահասս նև աաճադկն ցսՏնկաասթիա չարծաց և– էրոսաքծ լա.ծաաւա& 
^յաաաաատթասթ և ր ասր աս– աքն աաանաաաասակ աո. թի է Լ^աարժաաՐ 
ածս ք էտ ղգթ յայսպիսծաց սաաոի% ծրքխչէաքէտ •> և֊ ևթկ աաան^ 
ղկն վաղվաղակի ծրկիսափք բարձծասլչիցի է և ևղիցի 
խոսնակ աքեր ի*եդաաւ.թ*քտ աաանպաաոոա֊աՐ և. ուրաիաաւթիաԼն 
հսղւոլ և. տաթալծրոաֆ ճւ հսանգիստ և. խաարհրգսաԽ ի»ա^ 
աըսղութքա Հ ճւ այլիս աար յսաաւաքքն ասացի1 արաս.թր և »էյ» 
աա ած # բաջալծրծցարաստ և յաղսթս կացկր ♦ տանղի 
իձաղաաա֊թֆ և խաղաղսսթի և բարի դիրթ քք*–9ա֊ 
%ծ% աաւ ձծղ 1^0^ աարբութ՞ի* 
իբրև, ծածս ղակր ա.րախ ծալիս է ճւ ■ ^աահսաենկս իբրև 
լաաաաս ղձասյն ածածին կաս. սին իաաալաչլ իքն գոս թի. է |^ւ 
Լ&հ յէքձ-Լլ «*/*••<։ Ւոյսեէ–&1՛ ԺյՀ "V֊ 
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տստառստ և֊ առ պչհթ տեսիլ աշխարաւաղտ և. սսյաաձաաաւՅՏա 
փ/աՀաաւ. և պա ինչ յաաւա^Ղ» ասացի փ գիտփսկ էթէքիք. գի 
չարեաչլն է յասրձակուՅն խսղադաիաութ է • 
V4– ա^ս նշանակ ձևպ^ (Ւ*Փ քքաաւէ» յարժաէք՝ կաք^ 

ցևն Տևայցեն արաբ ոգիաթն ։ երկար զարՀարեալ այս 
գսպչո֊աո թշնաաՈրացն ե , բանալի ոչ֊ կապեն 9ի բաց բառ^ 
նալ այայսպիսի երկիա֊ալ փլԼբն , որպես արար | | արիսէմայ 
(մեծ Հրեշտոակապեսն և Օ պթարիա և. պա երեեցաւ. կաալ, 
նսնցն Է սուրբ գերեզմանին է առավել յպամամ* 
տեսսնեն զչսրՀուրեալս , աճեցառցան են զչսռաչօթ *ոե^ 
սիրի» 9 գի մեծապես սարսեալ էրկեցացսնիցկն այԱաաա ♦ 
և. ասյնաՀետե ի վերաաայ յ արձակ էալ խաղալիկ առնեն 
ասելով^ երկիր պագեթ տ Օ ի և. զՀեթսնաաս այնպես մո^ 
լթրեցփռցին • . բասեղի այսպես Հաաեսրեալ եղեն առ նոսա 
սաաաԿանուն աստու֊ածբն < է քել ոչ եա թօ/լ ակր 
պատրել ի բանսարկու. էՀե , որ երբեմն նմա այսպիսի առ^ 
աչզթ տեսիլ առնելով֊ ասաց1 երթ՝ յեաս, սատանասյ է. 
.թանգի տեաաան այ բատՐ երկիր պագցես և ալնա միայն 
պաշչոե սցես ա ^*աքդ ես .թասն գես աիասն այ սոր ի կ ապՀա^ 
մարհեալ լֆցի *ի ձէքնի արՀամարՀեալն տ %.^սնզի որ «ալ 
սացն տերն% մեգ յօգնաթիմն արար պայս % ղի *ի մկքնք 
լոա֊եալ դևբէա այսպիսի բարբառս* յետս ալարձցքն վասն 
աոեաաւն որ *ի ձեաան մերսի» սաստե նոցա տ |^ւ. ոչ֊ ե ոայաէեբ 
ասր ման պարծեր գդես հանելովդ և ոլ վասն բմշկսւե 
ամբար աաւ անել֊ և ոլ լնգ այն միայն այարմանալ որ 
զայեան Հանկ ե արՀաաէարՀելայայն որ ոչն Հասնեք պյլ 
գ*սմ* արաբ ալցեայեցիկ կրմնաւ-որոսքն գիտասցե և ապա 
կասմ* նմանեալ Հաւ*ասարեսցե » կաաՐ ուղղեսցե է ^|\«ւճլ 
ալի առնելն նշանս ոչ֊ մեր ե > «յ/լ Փքկմք** ԳՈՍ^ ^ ♦ քի ա֊ 
շակերտացն ասել եթե ու֊րախ (քնիր զի պյսբ հնա^ 
ալանաչքան ձեզ $ այլ զի սնասնթ ձեր գրեալեն յ երկինս $ 
*$\ոնզի ան ու. անցն յերկքքնս գրել վկայու-թիա ե մերաց 
աոպթիքնու.թէ և աիարա֊ց • իսկ այալեան Հանել տուբային 
Փրկչին են շԷոթՀթ • | Հւ.ստի ե այնոցիկ աղտ ոչ֊ աասպթիքնասւ^ 
թեաաքբն » ագյլնշսնպն պարծին ե ասեն% ոչ֊ յաանաամև 
տա» արևս Հասնստ ե բո սնոա-ամբդ ալօրաթիանս բազաաեա 
արարստ ք ետ պատասխաաՏնի և ասե ♦ ամկն ասեաՐ ձեգ 
ոչ֊ գիտեաՐ զձեգ* բանալի 7ճանաչե աեր զիսՁաասյարՀս 
ասմիարշաաց • |^վ. 9ի վերայ ամի յաալօթս սարման ե ^աՀյ 
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պաչիս յսսւաքն ասացի, և չնգունելշնորհս մեէչնութՆ 
հոգւոց օ&ղ և գրեալԵ և% մի ամ* հոգյւոյ հաւատասցութ է 

1 \րդ վասն ղի կամեցայ չիել և մի յ անձն և աս էր է, 
և գի մի յէա այսորիկ կարծես քիթ ասել » 

ւցլ ^ փորձ տեղեկութ*ֆ և 9ի ճշմարտութկ հաւ ատասս^ 
քիթ ինձ գս§յն պատմել ձեղ% || ասն այսորիկ թևպևտ և 
ասնմիտ էրգից » ս^լ գիտկ տևր որ աայ գխպհրգոց պբա֊֊ 
թի*5ե ք և գի ոշ վասն իմ* քնլ% այլ փոխանակ ձերոյ սխ 
ր*ցդ ևւ յսժասրութրԼ որ (նշ֊ տէրսի պդիէւաց պիխարադի^ 
տութֆ գործոց, և գայս դարձեալասեմէ ^սնիցս սն^ 
գամ* երսնեցին գիս $ և ևս նզովեցի գնոսա յ&սնայն սէն • 

"թանիցս անդամ՝յաո֊աքագոխ պատմեցին ինձ 
դետոչն ք և ևս ասացի ցնոսա% թև գք* հոգ և ձևր վասն 
ասյսոցիկ \ Հյկքն երբեմն սպաոնաչով֊ և պատեցին գիս 
իբրև գինուորթ սպաո.ագինութբԼ և. ձիովթ , և երբեմն 
դագսնօթ և սոդնհթ չի արարին գտումն ք և. ևս սագմոսկի՝ 
սպթա կարւզթ և երիվարզթ , աշյլմեթ յսնուն* տեարւն այ. 
մերոյ մեիթ եղիցսւթ ♦ և աղօթ խթ նոթա յետս եբթեալ 
լինեին • |^ն երբեմն 9ի խավարչտի չցյս բերեալ աա-ալ. 
չօթ տեսիլ՜ և. ասկքնճ եկաթ թեղ֊ չշյս առնել | նտոեիև * 
| *սկ ես կա փ ու էյ անելս էի գաչս յագօթս կպչի է և– ամնդէին 
քիադէիաղակի շիքաւ րցմն ամբարշտաց է յետ սակաւ. 
աէ/սոց եկին իբրև սաղմոս աս և չոփ և. խօսեչոփ իբրև 9ի 
դրոց , և ես իբրև իոուլ ոչ֊ չսիի * |^ւ շարժեցին երբեմն 
•չխցիէխ իմ՝) և ես յաւչօթս կայի սնշչսրժ խորհրդովթ ♦ 

և դարձեալ յետ այսորիկ եկեալ ծափս հաբկսնևքն, 

նշիքն կաթաւևին ♦ իբրև յագօթս կացի և *ի «կողմ* սն^ 
կեալ կայի և ընդ միտս սաղմոս ասկի , * սնգէին վաղվա^ 
գակի սկսսն ողբալի չալ իբրև լթեալթ և տկարացեալթ» 

և ես փառաւորեցի– գտկր որ կործսնեաց և խայտասա^ 
կեաց գիամարձակու թիլն և գմոչորոլ թիմն նոցա * 

և– երևեցաւ երբեմն դև մի յսքմ բարձր հանդերձ 
աոաչօր տեսչեամչւ և իշխեաց ասել♦ ես եմ* գօրութի 
այ և ես եմ* յասաջւյիտութի մատակարար ութ և ինա^ 
մոց 9 գքանլ կա միս թև $Էոըհեցից ^րս մ "էխ՝* 
ժամ* աոաւելփշեցի չնդդևմ* նորա ղշ |\^ սնուսնեչովյ 
և տսնջել կամեցայ գնա և կտմկի հարկսնել* և վազՆ 
փայակի աչնչավն և այնպիսքն հանդերձ ամ* դիւգչն 
իէ-րովթ ՝ի միջց ՛Է բաց ջեջևցաէ. յանուն (5^ ։ ևկս 
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4Փ Վյւր* ԱՆՏՈն* 
1րրբ1ր& ՝է պահս իմում՝ իբրև ՝ի կերպարաձա միախա֊ 
կեցի նենդաւսրն , և աաւաչօր տեսիլ *ի ձեովէն բերեր 
հաց է և խրատ տալով. ասսեր • աո. կեր և դադարեա ի 
բաղում՝ վաստակողդ , րանղէ դու մարդ էրա և ակաբա^ 
նալոց ես ւ | ս. իբրև ղիտացի փարա դասրան*սմաւտ խար^ 
դաիաւթէն յոոե» կացի կալ յադօթս ք և նա ոլ կարապ 
մոյմ անել ցանղէնուապեալսրսկասեաց և ընդ դուքսն 
որպես ղծուխ ելանելով֊ երևեցաւ • ամնդամ՝ 
յսնապատէն աոտչոը տեսիլ սսկւոյ եցոյց % պէ մերձեր 
ց"քքց և տեսից • իսկ ես ընդդեմ՝ նորա սաղմոս ասեի » և. 
նա հալաՏրեալլէներ * կապում անգամ հարեալլթմփ 
աաեքսֆցց ♦ և ես ասեի՝ ոլ ինլ մեկնեսցե ղէ" %ի սիրսխ 

, և նպթա ասյնուհետև ղմիմեանո սանքեէն» |^ւ 
ալ եթե ես եի "ք դադարեցուցսնեի ղնոաա և խափա֊ 
նեի ք •ոյլ"*եր եր որ ասացն% տեսսՏեեի ղսաասմնայ որպես 
փայը»կն ղէ ս&կանկր յևրէխէց , խ Լս,որդէակթ, յէշք֊ 
ցուցան եմ ՝ձեդ ղաոոտելակսն բանն յանձն սատկեցի , 
պէ դհ*վէ սւսքից մի ձսնձրսնալի կրմնաւորութեդ և մֆ 
երկնչել * ի բանսարկու կն և կամ՝ 9ի դի լաց %որա սու֊ 
աչս տեպէրնԱն • 

|^ւ վասն ղէ եղկ իբրև սՏնմիտ պատմելովդ և դուր 
լնկալարուք ր**ք" աոոնց երկիւ ղաեու թ 1 Տեր և հաւա^ 
աասցեր » րանգէ ոլ ստեմ՝% \Հախեաց ոմն երբեմն իմիալ 
լյարասստանքՏն պէմ՝ խցկամն ղ պուրսն 9 և ելեաէ արսատս 
տեսի գոմն երկայն և բարձր պէ երևեր • ապա իբրև հար^ 
ցի թե "փ ե՛ս դու * ասկ% ես եմ՝ սատանայ ։ |^ս. ապա 
իբրև ասացի ես թե ղէ եկեալ ես էսյսրէք ստեր նա% թե 
պք մեղադիր լէնին ինձ միախակեացթ , և այ լամ՝ րրիսԼ 
ասնեայր ղէ նզովեն պէս ժամու ժամու • |^ւ ես իբրև 
ասացինմա ք իսկ ընդեր աշխատ տանես ղնոսա > ասեցիս% 
եթկ չեմ՝ ես պատճաՈյթ նոցա , այլէնթեանթ ղթտեաես 
իասովեցսւցան են , ղէ ես տկար եղկ • ալ ընթերցսՏէ* ղէ 
թշնամոյն պակասեաց սուր իսպառ. 9 և ղյըաղաբս աւե^ 
րեցեր • և ոլ ևս գոյ իմ՝ տեղի 9 ոլ նետ և ոլ րաղստ ♦ 
ամ ուրեր բրիստոնեայբ եղեն ♦ այսու հետև անապատս 
լէ ե միայնակեց<տ ♦ անձանց իլրեանց և. 
մի ղք"–ր տարապարտուց ղէս նղովեսցեն տ « կախժամ ես 
ղարաեսցեալ ընդ շնորհսն այ ասացի էնա* հւմնապսպլ 
սուտ ես և ոշ երբկտ խսսեցեալ ես ղէշմաբտութիլն # 
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աակայԽ և այմ*Ր գայս կամեյաէ ասաբեր ♦ թանգի ւ|*յր 
^|քէ | երեկ գթս գօրաւթիգ և կորեսնեաթ և 
հաՏ9Տէ )՝"է ***ա իբրև գանան փրկչքն չուս*., ռլ կարաց 
սանել գկիգուՏէն 9ի նա/անե , աներևոյթ վներ ւ 

|յ»<ք է/Յ՚է քնթե էօկ բանսա»րկան խոստովանի *լքնչ 
կաբևլ ա«Ալ, <^արո» 4 ամենևին արհամարհԼ. ճւ 
պդևաԱ « թանգի թշեամին հանդերձ շամիթե աք*֊ 
աքիսի իՅն անի խարդախութխ • և մեթ ուսեաչթ դևորա 
ակաբա֊թքն կարեմթ արհամարհելղեա այսպիսի օրի֊ 

* I)՝/11/*^. «*4ր# խ՞րհրդ՞վ/*՛և ղԷյ՞^Ք 
յայի* մևր արհաւիրս և մի ստեղծ գութ *ի մէոլ երկխ,ղ& ք 
և մի աաասչյաթ թե մի ար դե օր դև. եկեալյեաա հար֊ 

արդէրօր 9ի վեր առեալ ղարկուսյյե դիս և. 
կամ% յանկս»րծ ակի 9ի վերադ հաո և ալ խոյովեբուսէյե դիս % 
|\^ա. ամենևին քՀՀք" և »1ի 9ի *ֆա ասւցութ և. մի արա֊ 
մեաբութ իբրև. կորա.սէաէթ , առաւել բաիալևրևս^, 
Տ»Կթ. 4* աբախ քիթաթ հաևապսոլ իբրև ապրեսդթ, 1ւ 
Ւ-րհ^Հ9"*փ ՝Ւ հ"էծ" *®՚ք “V /*ք է ^րր֊ 
տեաթե և խափսնեաչքե դեա ♦ և իէորհեաղու^ր հանապազլ 
^ ^ ածևրպէ թե տեր ըեղւ 4 ք "ձ /®2. աոնէն 
մերդ թշԽամիյն է ^|\«ձ^Տր քան և յորադիսի իրս գ ասն էրե 
զմևդ և նոթա այեպկա չքնին աո. մերզէ և որպիսի խոր֊ 
հսէ-րդս դսանէն 9ի մերդ այնպես և նղթա առաշս տեսիր» 
նէքսնեչչուչյանեն . եթե երկուցեաչա և խռաիեաչս գտա֊ 
նեն % սձդէ֊ն վաղվաղակի նոթա իբրև գաղթ գահէչին սն֊ 
պահապան գտեալ 9ի վերադ հասանեն • &. *^7> 
^ մեդ խորհեալ քքնիմ^. քա^ս ն$տա վերադրօթ ասն են է 

տեսսնեն քմեդ երկու չյեաչս և ղարհու֊ 
քեալս | մեծապկս աճՆցսւչրմեեն ղերկիւրիե առաչս տես֊ 
լեամբթ և սպաոնմամրթ է և այնուհետև յայսոսիկ տա֊ 
ոապեալ հոգին հարեալ (քնի* եթե ի ին»րա֊թ% 
աեա»ոն գտչչեն զմերդլ և խորհեղեալս փան աչպտրաա֊ 
տեսալ բարեաչքն և ընդ միտ ածեալ գտկրանակսնւն և 
ըեդ միմեսնօ խօսեթեալս թե ամ՝ինլ 9ի ձեռքն տեաոն 
ե ւ և ալ քնլ կա»րե դև ասռնել թրիսաանեի • և բնաւ ա֊ 
մենևքն իշխանութ*ք ոսմեթ ալ ունի # իբրև տեսսնեն 
•ս/ապիէփ խ~րհրդովթ ա&վթար պարսպԼալ ղոգխձ,՝ էրր֊ 
թաճէ գնօճէ աձաշէրցԼ-ալք« |՝(լ/ա^« և քԼ^/ւ իքքև էր^ 

թշէա$կ1րՏ> աժէութփ պարսպևալ մԽէլևէքը *Է 
նժԱևկ, և պ^քէսդա Արրկ ՛ի յայացասկ գաէրալդէպքևաց* 
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|՚/ք ՓՀ՝ արհամարհէրլ ղթշԽամթւ, ւֆշա 

զչոն խորհէքարուբ , և ուրախ չիքի հսմտապադ հաշիան 
յուսոֆչ | և տԼսքուր իբրև զծուխ զխազս դիւաքն և ա% 
աւաւէդ փախուքէաչս զնոսա և ոչ զկնի աէէբ դարձէաը» ♦ 
Հլանզի յ*յժ երկչոտը են նղթա էդպես յաաւաթն աոաքի 9 
ափ» կաչէաէթ հանապազ՛ իւրէան՝»ց պատրաստ Լալ հրոխ ւ 

և զայս աո. 9ի նոքս/նեն էրրև հաս^ 
աոատուն նշանակ պահԼքեթ. ի ձեզ* և յ որ ժամ՝ աոյաչզթ 
տևսիէթ (Տել (ԷյԷ * մի վաղվաղակի կործաեևալպթ շիչյի 
յե-րկիւ֊ւլ, այլ որպիսի ղթ Լ իչյկ՝ նախ ^աջալէրէրալ 
“)«քյյէ թկ ևս գա– և. ա֊ստի • |^է իցկ սքբսց «•֊ 
րա.բ տևսիխ , հաճՆսպկ պմիաս վ>ո հաւանա-թի/ե և. գխր. 
կիւղն Հլո * է (սնդութփ դարձուսքե ♦ սարս եթե բանս^ 
ար կութ» ոթ իքե ք անդեն աիաղվաղակի տկարացԼալ (թփ 
էբրև տԼսանե մեծապես առողջ գխորհուրդսն * .թաաանզի 
սանխռովութ էրն 1 ե հաստատուն նշանակ բւնաւ 1ւ հար^ 
քանեի» իսկ թե ոէԼ՜ ևս և. ուստի ա | %^յսպես պսքին ^րս*. 
ւեստչ Լհարչյ և ուսաւ 9 և ոշ թշնամին կար աք թարչէլ 
իբրև եհարք *Հնանիել* 
Օ աչս իբրև ասեք \^նտոն, ամեն երևան ուրախ լի^ 

նեիէն 9 և ոմանք քստնկութիւն աոաթթնութէրն աճեքէալ 
§էխեբ և ոմանք լթուՏն և դանդաղումն <մխիթար Լադ չի^ 
ներ ւ և ա»քԼնէրէան հաւանեթ» և արհամարհէալ քդի*. 
ւակաե քանկութիս և դ/ոլորութիս և զարմաքեաէթ ընդ 
տուէսդ մէկնութիս | %նտ»Խի 9ի տեառնե • |^<– ե(խ **$՝֊ 
նուհէչոև 1ի չէրթա վանորէայ իբրև յարկբ չքեադ ած է^ 
դեն պարուքն սաղմոսողաքն և գրակարդաքաքն , պահո+ 
ղաքն և աղօթ ակասնաքն 9 քնծաքէչոքն ի Հերայ պատրաս^ 
տեադ յուսոխ և գործաւորաք առ 9ի զոզորմութիսն առ^ 
նէչղյ ք և սեր և միաբանութի ունողաքն առ միմէանս » 
|^ւ եր “ճշմարիտ տեսան էդ իբրև երկիր իմն յթտեսմն 
աաւանձնաքէալյածպաշտութբն և ար դար ութ բ♦ ըանզի 
»ձ ՂՀ1Չ **Ս մեշանչեր» և ոդ ըստգէտանրլ հար կա֊ 
հանի է աչդբազմուիչ» կրօնաւորաք % |^ս– մի խորհուրդը 
եթ* ամենէքուն% առար (անութը է մթնդ զի և տեսան էլ 
դարձեադ ումէը պվանորախ և զայնպիսի կարգ միա/նԱՀ, 
ւորաքն և զձայն բարձր վէրաքուղան էդ և ասել իբրև 
զի գևղէքիկ էրն չխակութիւնը ^ըո 9 Լ^ակոբ 9 և խորակը 

| Փիլս պփնաէ^ք ւ 
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<թո , |Կւրայեքյ իբրև քերթը հովանացեալր ճ իբրև դը^ 
րաիատ ի վել*այ գետոց և իբրև խորանը զոր կանգնեաց 
Աէեք և իբրև մայրը մե՜րձ ի Փուրս տ 

| Կ*կ նա ըստ սովոր ու. ր/ւ լրում* մեէխեր զինըն և յի*֊^, 
րում խցկանն զքյրմնաւ որուրե իլր ձիգ և պթգ տանէր , 
և զօրհանապազ֊ հեծեքովմոնչեր% զմտաւ աեեալ գար^ 
ըայութիաՏմն երթից 9 և զւիաւիստոլ է/ն ուներ յայսո^ 
սիկ * ||Ա զօր ըստ օրե կեանս մարդկան ք և ըամէՀ, 
զի իբրև կամկր ուտել և 9ի ըուն լինել և*ի վերայ այ^ 
սոյ հարկի 9ի պահանքման մարմեոթ/ ամաչիր թգ միտ 
ած՜ե՜ըէվ զմտաւ որական ոգիմն \ |^ւ բազում* անգամ* 
դեպ եզև զի իբրև ընդ բազումս 9ի միայնակեցացն պատ^ 
րաստեալ էր ուտեք ; յֆ^եցեալ֊ զհոգևոր կերակուրն 9ի 
բաց հրաժարեր , և հեռի 9ի նոցաԱէ գնացեալ կարծիս 
տայր զանգիտման թե յայլոց տեսեալ քիցի ուտելովդ և 
ուտեր թրն առ անձ ինն վամն հարկի մարԱնոյն , և բ ա^ 
զում* աեգամ* րեգ եդլւարսն ամաչեցեալ 9ի վերայ այ^ 
սոցիկ է համարձակեալ վամն շահաւորական բանից 
ասեր ♦ պարտ և պատշաճ* ե գամ* հոգս խսրհրդսցե տալ 
հոգւոյն առաւել ըան մարԱնոյն 9 և Թոյը տալ վամն 
հարկաւորթ սակաւ մի ժամանակ և մարԱնոյե 9 և ապա 
գայլ անմ* հոգալ հոգւոյն և զսորա շահ օգտին (մեգրել 
զի մի սա ձգեալ֊ քիցի *ի ցանկու(Ժ%ց մարԱնոյն 9 այլ ա^ 
ոաւել սմա ծառայեցուցանել զմարմթԱն ա ՝ *֊^%անզի այս 
եր **ր ասացաւ 9ի իրկչեն* մի հոգ այր վամն քեչէյյդ ձերոյ 
զիել կերիջ/տ և մարմնոյ ձերոյ զթք *ՂՏԷ^32Խր » ԳՈԼ*Ր 
մի խնդրելը զթլ կեր իջիր և կամ* զինլ արբիիը 9 և մի 
ափշեալ յիմարիը իբրև պակշոտեալը 9 ըան գի զայս հե^ 
թ անոսր երկրի իքեգրեն ♦ իսկ ձեր հայրն գիտէ հթլ^է֊ 
աոյր են ձեզ֊ այսմ* ամի • բայց (մնդրեցեվ2 զարրայուքքն 
այ 9 և այս 9ի վերայ գրեսցի ձեզւ 

Լ\ետ այսորիկ հասեալչինէր ի վերայ եկեղեցւոյ հսՀ, 
լածումն* որ յայն ժամ եզև 9ի 11 *աըսթտե այ » և սրբոց 
մարտիրոսացն ահեյոցն յ |*յյերամն դրիայ զՀՀետ չոգաւ 
և նա% թոզեալ զիւր իյցիվն ասելով♦ թոզ֊ երթիցոլր 
կամ նահատակեսցուր կոչեցեաչը 9 և կամ տես ցոլ ր ըղ֊ 
մարտ նահատակացն տ |^ս. ցփափաըոլԱն ուներ ՝ի վիսքք֊ 
եյն և մատն ել կամկր զքՏնրն 9 սպաս տանել խոստովա֊ 
նողացն ուր անկե ալ կայթ 9ի բովս դ որ&աւոլոսցն և 9ի 
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բանգս տ ^սսղովմ* փոյթ եր նսրա յատենթն , և զկնչե^. 
ցեայսն 9ի մարտ նահատակովթ2ր մարգեր 9ի յոմարով^ 
թիմն , ճւ ցվկաքեա/մն թկրնթն ընդունել և յ«ւքա|ւք1լ 
մինչև կատարեսցթն % դատավորն ետևս գնորա և որ 
ընդ նմայե եթե գառ. 9ի յ<ւ^«ւ փոյթ յոմարովթՆ♦ պա^ 
տառեր ետ գի մի ատ 9է միայնակեցաց յատենթն երևեալ 
1էտէ » և. մի /Տաս. աՏ/սևքհ, ՝ի յապստխ քՀքչ* |^– "*քէք& 
ամ* կամեցան թոտչել գօրն գայն« իսկ |^<ամւ այնչափ 
ընդ միտ տարավ ք մինչև, առավել ևս (ույանալ զվեր/ն 
զգեստն, և 9ի վաղիվ անդր 9ի վերայ բարձրավանդակի 
միոյ կալ առաքի իշխանին և երևել յայտնապես պպք*. 
ծառադոյն* |^լ իբրև ամեներեան 9ի վերայ այսոցիկ 
զարմացեալ լինեթն և թերն իշխաԱն ականատես (թեր 
ևյե– ատերեթն առ նովաւ. անցաներ » նա անցեալ կայք 
ցու.ցանեը*վգմեր րրիստոնեիցս զչօմսթրովթի է %1լ%անղի 
յադօթս կայր և թգխ իսկ վկայևլ, որպկսյառաք/ն իսկ 
ասացի* Հ) ի թեպեա ևքևտնցոէ֊ցաներ գթնթնյէ տրտ*Ռռ^ 
թեամբ գի ոխ մարտիրոսացավ , գի թերն յոյմ եր կ0"֊ 
մգթն պատրաստեալյ համայն տեր եր *ք՝ պահեր գնա 9ի 
մեր և այլոց օգտովթթ, գի գարդով կրօեաւյորսվթրն զոր 
թըն *ի գրոց ովսեալ եղևՒ բյագմաց վարդապետ (իցի * 
Վ\սնգի միայն և տեասնելոփ իսկ վնորա վարսն՝ բաղույմ* 
իսկ փգյթ յանձթե անկին նախանձավորը նորա կրմնիցն * 
|յս. դարձեալսպաս տաներ խոստովսնողացնք և իբրև կալ. 
սլեալ եր (խդ ^ աշխատեալ 9ի բան արար ու Ն սպասուց * 

վասն գի ասյեովհետև հալած ույքե դադարեաց և 
վէյայեաց երանելի եպիսկոպոսն ^\Հետրոս , երթ այր դնայր 
պյնովհետև , և դարձեալ յիլր վանկանսն առսնձնա^ 
ցեալ միայնանայր 9 և եր անդ հանապազ վկայեասլ մը֊ 
տպն և նահատակեալ հաւատոցն մարտիւր է *|\անգի 
բաղովմ* կրմնիւըն և փոյթ վարարն գանձն 9ի կիր ար֊ 
կոներ • •թԱնգի միշտ պահեր և աներ զգեստ 9ի ներրոյ 
այծեղեն և 9ի վերոյ մաշկեղեն % և մինչև 9ի վախճան 
պահեւսց զալս* |>ւ ոլ գմարմիԱն քուբթ յովսնալև ոլ 
բնավ ամենևին գոասն ՝9ի բաց լովսնալև կամ* գոնեայ 
ՇՒՂ ՝Խբ ա,լսւն3 հ—րկՒ հԽ ՇՒԴ ջ^ր հ^կանևլ, 
և ոլ մեր կացեալ որ փեսս ետես և ոլ բնավ ամենևթ 
ետես գմարմթմն |՝նտոնի , եթե ոլ յորմամ* վախճանե^ 
ցաւն և թաղեալլթեր • 
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|#ս. երբեՅն իբրև 9ի բաց գնաց և էդ ռսսսիի թտեան 
առնել ժամանակ մի , ղի մի քճտն եցյե ի դուքս և մի 
դպթ քնկալցի , | ^արտքնոս աէե իշխան գօրաց էկէալ լի֊ 
ներ բաղմօթ աո. | ֆսանիոս 9 թանգի դադարք իւբ վչտա֊ 
ցեալքթեր *ի դի*~հ ♦ և իբրև, բաղում՝ ժամս կաց Տնաց 
բախերավ ղ դուրն և. աղաչիր ելսնելնմա արսատս էւ 
կասլ յաղօթս աո. ած փսոն աղ9կաճն, իսկ նա բսնալ 
ոչ֊ կամևցաւ. ք այլ ի վաչր կարկառելով 9ի վերուստ սն֊ 
աի ասաց ♦ այր դու.» ղի ղսնուն իմ՝ սնձսնձրոյթ կար֊ 
դաս ք Սարդ եմ՝ էս որպես և դու. • եթե հաւաաաս 9ի 
*|է*ր քոր պաշտէՅՏհ , երթ էւ. որպես հաւաաաս % ապաչեա 
գած և. լիցի քեղ* |^ւ նա աևդէքն վսպչխպակի հաւա֊ 
տայկալԼ կարդացևալ պսիւօձէ ՝Է բայ գԽսյր , 
սրբկր և. դա.աոբն ՛ի դխ.կն % | Հագչս-մ՝ •Հքլ և-ս աււևկբ 
ակր 9ի ձեռն նորա պթսծտչիլիս , որպես և. ասացն% ինդրե֊ 
ցեր է*– աատԷ ձեղ% ՝»բաղում՝չարչարեաէր յախլ 
աաւորաց կային առ դուրած», փսոն ղի նա ղդուրսն ոչլ 
բսնայր , այլ լոկ արաաթղյ վանացնՂնիիքն նւ հալաաային 
յաղօթս կա ցեալ մտադիւրութբ և– սրբէսգթ լինեին $ 

|հլ իբրև, ետևս քինին նեղիալ *ի բաղմաց և. ոչ՜ տը֊ 
ւեալ֊ թ^լըստ կամաց առանձնանալ որպիս և. կամկր , 
էրկէաւ ղի մի գուցե քրր աեր առներ ՛ի ձևռն նորա, 
կամ՝ իկրն հպարտասցի կամ՝ այլդթ առաւելթսն որ֊ 
չափ էքն% համարէսցի ղնա 9 խորհէցաւ և դիմէրաց ելանել 
և. գնալ 9ի վիրքն ք() \եբայ ի դա առ այնս որթ ոխ գիտեին 
փա» • |^և յեդբարց ւսնաի րնկալիալ֊ դիացիկն և. նստե֊ 
լըվ ՛ի ի*աղս գետոյն, դիտելով թերևս սնցցե նաւ 9 և 
9ի ներբս մտեալ սնցցե ընդ %ոսա % |^է ղալս նորա խ*ղլ 
հևքով Հալն եղի ի վերուստ և ասե ♦ ք Պնտոնիե » ուր 
գնացեալ երթաս և վասն իր % նա ոչ֊ եթե ի"*֊**֊ 
վեէսլինլ պյլիբրև սովոր բաղում՝ անգամ՝ յայսպես 
կսչիցեալ լուեալ պաաասխսնի առներ ասելով» վասն 
դի սլ ասն քնձ թոյլ բաղմու թխի» առանձնանալ վասն 
այսորիկ կամիմ՝ ելանել *ի վիրքն կքիեբայիդա վասն բա֊ 
ղու»/՝ լլիոնացս որ յիս լինի աստ» և մանաւանդ ղի պա֊ 
հսնջեալ լքնիմ՝ 9ի նոցսնե աասւել թսն ղիարն իմ՝ ւ 
|^ւ ձպիՏն առ նա ասաց • ղի թե պես1 և– ի Հ&^եբպյիք4** 
եըլես ք և թե որպես խորհիսդ իքցես յսնգունդս , երկ֊ 
պատիկ առաւել և ս քան վաստակոյ յքլեղ֊ լիցի • Աք/Է.ա1քքԷ 
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թեղ Փցի համբերել* արդ եթե արդարեւ կավիս խա֊ 
ղաղս/եալ, երթ գնա այժմ* *ի Ըա3 *ի նելտին անա֊ 
պատն % |^ւ ասէ տոնիկ • ո թութթե ինձ ղճս&ապարհն ք 
րաեպի անփորձ և մ* ես և. անտեղեակ նմա է |^ս. աոնդէքն 
վաղվաղակի եթոյթ նմա ^լ||արակինոսս որ գնալոթ էթ* 
ղայն ճանապարհն է | ՝Կտկ ^նաոոե երթեալ մերձենալը 9ի 
նոսա ճւ աղաչեր երթալլ/նդ նոսա յան ապատն % |*՝սկ 
նոթա իբրև ՝է հրամանե ումեԱնե . /առաքագեա մաաա֊ 
կար արու։ թ ^ յօժարութի ընդունեին գնա » |^սև գնա֊ 
թեալ րնգ նոսա երիս տիւս և էրքա գիշերս , և գայր ընդ 
նոսա *ի լեառն մի բարձր յգյժ • և էր ՚ֆ լեռնոտիմն քուր 
ականակիտ թաղթը և. վճիտ ճւ կարի յւղժ թուրա , և֊ 
արտստոյ կողմանե դաշտ և սակաւ մի արմաւենիթ ան֊ 
դարմաեթ % | Կւկ |Պ%աոն իբրև, յայ ղօրաթեալ սիրեր ղտե^ 
ղին, թանգի այս էր ղջր նշանս էա որ խօսէթաւն ընդ 
նմա յէղր գետ ոխ \ |^ւ նախ ընկալեալ լիներ ղ$ացթխ 
9ի ճանապարհորդածն ճւ անթեալ ւքնայր 9ի լերթ* անդ 
միասյն , այլ դթ ոլ էր Ը**Ղ իբրև, ղիւր տուն ծա֊ 
նութեալ ղտեղին ղախ ուներ այնուհետև– % նղլվքն 
իսկ || արակքՏնոսրն իբրև, տես անէ իքն պոնտոնի ղյօժա^ 
րութրն ք սովորութ ի առնեին իւրեաեթ գալ պայն ճա^ 
նապարհ ճւ բերեին նմա հաց իքնդութբ • ուներ և֊ յար՝ա 
էէաւէրեեաչյն յախժամ* սակաւ ինլ մխի թ արու թիլն տ 

\\ետ այսորիկ ուսեալ եղրարթ ղտեղին ք իբրև. **րդիթ 
ղհօրե յիշԷաԼ հող 9ի մտի ունեին առպթելնմա ղհա֊ 
թիկն է քայչ իբրև, ետես |%աւճ եթե *ի պատ՛ճառս հա֊ 
թին աշխատեալ լինին ոմէսնթ ճւ վաստակեալ քամնիւ ք 
խնայեաթ ճւ յ այս է/ի կ 9ի միայնակեաթսն և. խորհեթաւ 
յիքնթեան և. գոմն յեկելոթն առ նա աղաչեաթ բերելնմա 
հողաբիր մի երկմասնի ճւ փայտատ ճւ սակաւ մի թորեսն է 
|^ւ իբրև, բ երե ալ եղև այս 9 յրքեաք ընդ տեղի էն շուրՓ 
գլեր ամին եգիտ փոքր *ֆ տեղի պատեհ *ի հողագորեոլի 
ճւ պ քրսին ոռոգումն ըստ կամս իւր ընդարձակի բաղում* 
և. առատ ունելով֊ սերմանեաթ * %ք*– ամ* ըստ ամի ՂԸ/քս 
առնելով֊ ս տան այր անտի ղհաթիին , և ուրախ եք ղի 
ումեթ լիթի բեռն և. աշխատութիւն է և ղի յամի ղիերն 
առսՏնթ ձանձրութրքր պահես թե * մ^րսէ սքքսորիե 
ասնելով֊ պո է քան ս որ անդր գային ք վարեաթ ճւ սակաւ մի 
ր անքար , ղի եկեաքվքն առ նա ուէւիթին սակաւ մի միփ֊ 
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իժարութի ընդ փաստակոխ և ընդ դժնդակ ճանապար^ 
հին $ |^ւ նախ դաոաք/ևն որ յ անապատին դաղսնրն կքն% 
յի պատճաոս ^ւ^Տւ գայքիԽ անդ և թաղում* անգամ* քխա^ 
սկքն նոթա սերմսնեացն և հողագործ ութ Խ% » | Կ*կ նա 
դւււարթապկս ըմբոն և այ֊ մի 9ի գադսնացն՝ աս է ցամև^ 
ն ևս էսն • փոսն եր քքնաս աոնկթ քնձ է թրև. ոլքխլ իմ* 
ձևդ մեգուցե ալ ՝է ևր(ժայթ գնացկլը յանուն սքն 
և. սյլ մֆ ևս մևրձենայր սչյսրւ |^ւ յ այն մանկ այն ու ^ 
հետև իթրև երկուցեաէթ 9ի պատուֆրաեկն։ ոլ ևս մեր~ 
ձևնայքն յայն տեղի է 

նա միայն կր 9ի նևրթում* չերինն՝ աղսթից և կր<Հ, 
նաւորութերամն պարապևալա |^ւ ևղչւարրն որ մտեալլի^ 
նկին% ադաչկին ղնա , և յևտ ամա էյ սպաս տսնեյոփ թև^ 
րկքն նմա ձիթապտուղ և ունդս և ձկթ 9 թանգի ծև^ 
թանի կր այնուհետև % |ք\ւ անդ նոթա յայնժամ* թնա^ 
կևյովյ թանգի 9է կոխս և 9ի մարտս համթևրևլոփ ըսա 
գրևչյևլուէքնճ ոչ֊ աո. մարմին և արիան , այլ աո. ընդդիմա^ 
կաց դև էն 9 9ի մտևլոցե աո նա ուսաթ է ^Հանդի և անդ 
խու2ճսպմանց և ձայնից շարշափիւն իՏն յսկ/ն և դչեաոն 
յի դագանատ 9 և դախ գիշերի եղեայ֊ տես սնկին , և ղնա 
իթրև ընդ յանդիման իսկ աչաց մարտուցեալև յաղօթս 
կաց ե ալ փասն նոցա 9 և դմտևալսն աո քինթն րաքայևր կր 
և ինչն մարտնչեր նահատակութթ և ծանր յևրկիր խո,և 
ն՚արհևցուցեալ յաղօթս կայր աո ած ւ |^լ կր արդարևս 
արժանի դարմէմնաըյյ, դի միայն կր յայսպիսի սնապա^ 
աի | և ոչլ 9ի դիւացն յ արձակմանցն սարսկր , և ոչ֊ դի իթ^ 
րև այսչափ կր սնգ գադանաց չորթոտանեաց և սողնոց 
ևրքքնչկր քքնլ 9ի նոցա փա/րևնի ամևհութ*կն $ 
մարիտ որպկս և գրևաքն կՀ յուսացևալ որպկս 9ի յևաոն 

, ամնշարժ և անալեկոծ ոսնկր ղմի ասն 9 մինչև 
ոյաւել փախչել դիւացն 9 և փայթևնի գադանացնՀ որպկս 
և գրեալ կ% խաղաղութի ունևլընդ նմա ւ |*սկ թյսնս^ 
արկան 9 որպկս և գրևացն *|՝սսւիթ 9 գաղտնի սպասկր 
նմա և կրճկր 9ի փևրայ դատամունս իւր % \Հ*նտոն 
ւ1խիթ արևալլինկր 9ի փրկչքն » և անէքնաս ապրևալլքնկր 
9ի նոթա խորամանկ կևղծասորոսթ ենկն և 9ի թադմապսՀ, 
աիկ խարդախումն % |^. մինչրէևո հսկկր նա 9ի գի շերին 9 
արձակ 9ի փևրայ նորա ղ գա ղանս աո հասարակ դսնա^ 
ագատին պյնորիկ 9 և ամ* թորեանթն 9ի դուրս ելեալ յպ*Լ 
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իից իւրէոտնց.և պատէքէն գնովաւ , և նա էր ֆի աէկի նո^ 
ցա 9 և պր֊ևրահ բացէալ աաՐ ուրութ և խածաաանէչցյ սպա֊ 
սԷքՏն նաՏա է Հ^բրև իմացաւ գարուն ստ խորամանկին՝ աոէ 
ամենէցուն նոցա ♦ ԷքմԷ իշխէտտնութի ատւէթ վամն խՐք 
պաարասա ԷաՐ կեր յքքեէրլ 9ի ձէնի > ապա ԷթԷ քի բաՏնս^ 
աքկոէձչս ՝Է մտէ էրդքտ, •$ յապապէալ յ1րրկարեք,^լ 
Գ ^"9 &կ՚եէ–Հարոէտ յթ>& » Հանգի ՝|՚։1»/> &աո*ց1ոՐ• 

արտ յ^նաոևքտ աոացԷաԼչ փախչէթն նպթա իբրև ֆֆ ք–ա^ 
գանէ 9ի թանկն հար&էեերագր է 

|\^ա յէտ սակաւ աւուրց մինչդէո. գործ էր և փացքմ 
յանձքտն ունէր վաստակն էշ կացնալաո. դուրան և ձգէր 
զյնոնալ^ հիւսուած գործոխ, թաԱպի պւէիլրիգտց կա֊ 
րէր ♦ և. զչոյս որթ. գաք(իծա աո. նա՝ փոխանակ բնրնըսքն 
տատայր նոցա տ |ք\ւ յոան կացնալնանս գազան մի նման 
մարգոյ մինչև ցբարձմն , և. կարթթն և. ոտթննման իշցյ • 
\*սկ |%%աոն քաթրև. զքծտն միայն կկթնաց և ասաց՝ %|^օի 
ծաոյւսյ նմ*, իսկ գազանն հանդնրձ ամ* գիւ<տն այնագէս 
փախնաւ , մինչև յարագութ*է անաի զարկն ալ քինէր և 
մնոնալյ թանգի գազանին մահ կործանուՅե գիւացն 
էր • թանգի գամ* քանչ փոյքմ յանձ/աԱ կսգան աո&նլյ զի 
իիուսցէրն գնա յանապաաէ անտի 9 և ոչ~ կարացքան « 

ւ^յաչ^*"/֊ ևրբևՏ&՝(• յիա^ակևցաց քմսճէց իքչաեէրլաա. 
նոսա 9 և յերտ թագում* ժամանակաց այց ատւննլնոցա 
և տեղևացն 9 և գնաց հանգնրձ միայնակնցպխ որ նկքՏն 
աո. նա ♦ և ուղտ բարձնալ ունէրնոցա տյհացն և զիուրն , 
թանգի անիրզի էր անապատն աաՐ և ամենևին ի ուր ոչ~ 
ՂՊՍ Շ^ՒՕՏ * ք“30 •ֆ^ յսԺ,մ՝ էէԺ6, "*֊""փ թարձթւ 
զիուրն յորուտՐ կրմնաւպտն բնակնա|լ էքթա և քխթն իաակ $ 
|^ւ իթրև պակասէրաց իուրն 9ի ճանապարհին ք և էր տոքմ 
յոյմ և ամննէտնան տարակուոնալ լթնէֆն ի մահ 9 
թանգի չուրի նկնալ գանգատն և ոչ֊ գտսանէին իուր 9 ա^ 
պա աքնուհևաև գնալոչ֊կարէքքն 9 այլ յծրկիր տմնկէրապթ 
գնէին 9 և զուզան հարկաեէքտն թ ոզութն ինգ փսյր՝ իբրև 
փախ՚ճաներաէբ զիւրևանց կենդանուխ ի տ ծէրունքճտ 
իբրև էտերս տլնաաա վտանգ է այո յոյժ 9 տրտմէալլինէր 
և հէծէր մոնչէլովյ* և սակաւ մի \ի բաց գնացէն*Լ ՝ի 
նոցամնէ և ծունր յէրկիր խոնարհէցսւցէալ և զձէոյՏն 
աարածէալկայր յազոխս% |^ւ անգէն վաղվաղակի 
րար տէր քուր ուր յազօքմմն կայր « և այոպէս ըմպէ/տե 
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ամեներեան , և հոգեբերեալ սնդլհաստատ եգսն 
ղօրութբ ♦ Աէ(ն ղչոիկսն, և ղուղան և գաթա , 
րսնղի ^ՂքՒ սէարոլ****նթն ղրարիւ միոփ պաաեչ* 
և այնպես ըմբոնեալնորա ըստ մատակարասրութ\ն այ , 
և ածեալ այնուհետև արբուգթե քուր և եդթն 9ի (^ւօ^ 
ղտիկմն և գնագթն ասնքխապ* % իբրև եկթն յարաա֊ 
րթն փնսրայսե և ամեն երթ* իբրև ղՀսյր ող9ունիւ հ*աՐ 
բուրեքն , և թեյն (ակ իբրև պաշար բերեալ9ի լեոն1~Խ 
ղօրացուգսներ պնոսա բսսնիւ վարդապեաութ 1 և կցորդ 
աոնկր պնոսա օգաութե « |^ւ դարձեալլ^ներ ինդափ 
1ի քերթ*** և նախանձ ^ քաոաքադիմութ ե և մխիթ արու^ 
թիլն փան 9ի միմեսնս հասւատոգն 9 և ուրախ եր և նա 
տեսսներափ ղեղրյարցն յոժարութիլմն ♦ և գրոցն իլր 
գաս/նկր պարարեալ ծերութի. 9ի կուսութՆ և ւաւա^ 
նորդ վնա այյոցն կսւսսնաց է 
և* մ” աւուրց դարձեալ թերն եկն եմուտ 9ի յեաոճն 

յորմամ՝ բաղումի այնուհետև աո. նա մտեալչքնեին, 
և այլախտաժկստ համարձակ եգսն մասն ել* |^ս. աո. 
էսմենեսքն որ գայթն աո նա միայնակեագր այս երնորա 
յաճախագսյն պատուիրսճն, հաւատասչե 9ի և սխ 
րեքն փոս և ւ՛պահել ղթկքեսնս յսպտեդի խորհրդսգ և 
9ի մարՅնաւոր գսնկութեց 9 որպես և յաոակսն 
մոնի գրեասէ ե% եթե մի պատրիր չյյուգսնել ղրրոփսյն ♦ 
և փախերուր ի սնապարծ ութ երնե է ե. յաղօթս կացեր 
չաոաթ րսն գրուն և յեա րնոյ ♦ և 9ի բերան անել 
պաո ի գրոգ պատուիրսնւն և յիշելղցործս սրբոչխ և 
յսգսճսրէլ գոգիս ՛ի նախանձ * յիշևցա-ցսՏսևքուէ ՝ի 
պատուիրսնացե 9 և աոյաւել յաճախագոյն խրատ ոսսյր 
պաոյպլեըսկան չածն և անդադար ղմտաւ ածել ղի 
ըեգաէխ ՛ի հխրա/ բարկա-թ՚Է ձևրզ. մի մաշկ » |,»է պայս 
միաբան փասն ամ՝ պաաուիրասեագն ասագեալ կարծես ^ 
յր# ♦ պի յի յխհխ ՝ի հէրպթ բարկոլ.թևսձէ, սքյլ^մի և ՛ի 
*(երայ այլոցն յսնգսնասգ մերոց արեգակն մի մտցե ♦ րսնլ 
ղի բարի և պիտանացու ե% մի ղարեգակն փան տուրն^ 
ջեան չարեագե անցուցանել և մի ղյուսքն փան քիշե֊ 
րայթն մեղագն ֆ և կամ՝ բնասւ ամենևին խորհրդոայ րստ^ 
գիւտ քթնել9ի մենի* յի եթե ***** *ի մեգ պահեալ 
քիգի > բարիղր ե /»4լ աոարերյյ և պահել ♦ րսնղի ասե% 
ղսնձթնս հարգեր ե. դատեգարար, և ղսնձթևս փորձեի 
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ցեբ հանապազօր ւ պտուչնքեսն ՂՅէք92ՒՍէհՒ 
քն գործոցն աւ/* դթ գսչահսնջմունմն յքնթեոն (նկաչցի • 
եթե մեդալ գագարեսցե ♦ ոչ մեդալ1 պարծեր 
ցէ ք աչէ Տնասցե բնակաւոր է բարէոքն և մէ հեդչլասցե 9 
ճև մի դատապարտ եսցե գյնկելն և գանձն արդարա^ 
ցուսցե » որպես և աս է երանելի ատւաբեաչն (||ա«.^ւա% 
մքնչև եկեսցե տեր որ գգադսնիսն յնւ*ե * ^%անգի բսՀ. 
զում՝ անգամ% որ ^ աէեզ էսկ չքնի մոոանամբ , և մեր ոչ 
գէտեմք* > իսկ ակր հասու, կ ամի ։ նմա գյնտրութի 
գատաստսնքն տուեալ մե՜ր միմեսնց վ^ոակէց 
և գմի*(եսնց ծսնրութի բաբձցուբ ♦ գանձքնս փորձես^ 
ցույ> և. զոր քնշ նուագեալպակասիմբ փութասցատ կսՀ, 
տարել • և եդիցէ ասյս աո. *է գգուչութ Հոն ոլ մեգանչել 
մեզւ ||քուգեալ ՚ճշմարտէւ էւրստսնչիւր գգործս և. ըւլ 
շարժմունս ոգւոցն իբրև պատրաստեաէթ անձանց պատ^ 
մել նշանակեսցուվէ և գրես զուր և. յշաքայերեսցուք , և 
էրրև. ամաչեցեաէթ յ այսն է չքնել գադարեսցութ *է *նր^ 
ղանչեչզչ է և. մի բնաւ ամենևքն խորհել քնչ ամօթոյ 
արժան է % ^\աետչի ով պ> մե գուցե աչ և կամէցէ տեսէլ 
չքնել և֊ կամ ով֊ *1թ յսնցուցեաչ֊ և. ոչ֊ աոաւել տեսցե 
կամելով անյայտ չքնել* է)Հոր օրքնակ գի էրրև տեսա^ 
նեչով֊ գա/ս ոլ պոռնկէաքթ. » այսպես և էրրև պատմելով֊ 
մէէքեսնց գխորհուրդսն գրես ցուլ» • կարի տպ^ պահես^ 
ց*ստ, զմեզ և գանձքնս յադտեգի խորհրդոց ամաչեցեալ 
գէտեչէ չքնել յու մե-^կ • և՝** եգէցէ մեզ կրօնաւորացս 
գէրն փոխանակ աշաց մերոց, գի երկէցույթլ գրել էրրև 
զտեսսնեչն * ||՝/1 ամենևքն խորհեսցոլբ ամոթաբերս 
քնչ ք այսպես օրքնակել գմեզ ընդ կարգզթ կարող չքնել 
ծառ այեցուցոն ել գմարմքնս և հաճոյ չքնել տեաոն և 
ուսանել գխ որա մանկ դարսնամտութէ թշնամլոյն * 
Օ այս որր Գպ/Էնն ա/ւ նա պատ ու. էր եր » և որբ վչտս^ 

նայքհն յ ախտից վչտակէց չիներ և ադօթս տոներ *է 
վերայ նոցա % |^ւ բազում սնգամ *է բազում էրս չբեր 
նմա տեր * ոլ չսե/ոէքն պարծեր եւ ոլ չչսեչոֆ» տրտնջեր » 
*ոչլ միշտ գ ոհանայր գտեաոնկ > և գախտացեաըն ա^ 
ղաշեր մխէթարութբ երկայնամիտ չքնել և գիտել զի 
բնաւ էսկ ամենև էն *է մարդկսնե չե բժշկութիւն ֆ այլ 
միայն յտյ% որ արւնկ յորժամ կամի և ում կամի ւ |քս. 
ախ տալ որբն իբրև ղդեգս բժչկութՆ չնգանեքն գյւսնս 
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ծևրոյն* ուս և ալք ևնտտա ղոչն վհատել սյլատւաւելեր^ 
կալևատՌոել և բժշկեաէթն ուսեաչք լքնեքէն մի ^ֆաոնի 
գոտքութիւե մստտուցսնել օ^լ միտսյն այ ւ 

|^ւ յէ ոԱն աաըուտՐ սնոտն ե (|)||ւ«ճրաւ&> և նա եր յտտտր^ 
•քտսՅտակսն դրտտնէքն և ուներ ախտ դժնդակ > .քանդի դյե*. 

ուտեր և յաչաց անտի եր տքնասեալ ♦ եքխ ետՏուտ 9ի 
քեատճն 9 և աղաչեին տանտան կալ յատլօթս վատն նորա տ 
|^ւ. նա կացեալ յատլօթս ասեր ց^րտնտտն ♦ երթ գնա 
և– թժշկեսցիս % | Կտկ նա իբրև. բտճացեալ 9ի ներքս Անայր 
դաւուրս 9 և. աչ դադարեր \*նատն ասել եթե ոչ՜ կար ևս 
աստ ԱեալոտԼ բժշկել, այլ երթ գնա 9ի բաց և հասեալ 
յ\քգիպաոս տևսցևս եղեալ 9ի քել նշան9 և. նա հա֊ 
ւատացեալ 9ի բաց գնայր , և՝ անդ են իբրև, ետևս 
գիպտոս* դադարևաց և– ախտն 9 և. եղև. այրն ոտլ$ ըստ բա^ 
նքան Ընտանի 9 և. յաղօթս կացեալուսաւ դայս9ի էիրկչթն է 

I/4֊ Խ“ Գ 1^/"/։»% Ժ^րԽ #"պստայթ$ 
քաղստէքն ախտ աներ ***** հնարքն դժնե այ և. յոյժ ժանտ* 
քանդի արտասուք նտտրա և ապա ոնգսնցն և. գեին ակատն,լ 
քատխ յևրկիր տտնկեալև անդեն որդունք (թ*եթ* • | V» և 
տ/արմքնն լուծ ե ալ և աչքն եին ըոտ բուսոյ շնա.թեն տ 

սորա ծնտատլթն տեսեալ եթե երթ ատն ոմանք 9ի ա/իատտյ^ 
նակևցացն աո. | Պնատն 9 և հաւատացեալք 9ի տեր յախ 
տար դարիանակաթն բժշէյևաց 9 ատըսչեցքն տքնոսա ընդ *ԷԸ**~ 
տևքն ուտյեկից լինելտ |^ւ սատա իբրև, յտտնձքն կարտն 9 
հայրն և. մայրն հատնդերձ ատլ^կամքծտ ատնցքն մնացքն ատտր^ 
աոատտոյ տատն տյյևատտաձն աո. ատքնոտևատտյ տար կոչեր խոստս^ 
տքսնաատլ և– աքիատտյնակեաց % |^ւ նղքա գնացքն մտոքն միայն * 
իբրև, կատ/եցատն ատլատմել տքաան կուսին 9 յաաւաիևաց նա 
տյնոսա 9 ատլատմեաց և. դախտ աղ9 կատտէն և դիարդ ուտլե^ 

կիցն ևղև. ընդ նոսա ւ | \ւ աատրս սատա իբրև աղաչեցին 
գնա հրաատաևտն տալ և նոցա մտսնել ի նևրքս 9 և դալս ոլ 
հրաաէայևաց , ասյլասաց եթե երթ այր և գտան եք գնա 
բժշկևալևթե ոլ տ/ետւաւ ♦ քանդի ոլ եթե իժ* թ*Է֊ ե 
ՏՀՅտւպքքնսւթքտ , ալք փրկչթ* ե բժշկութի տար ատտտճտե յ***ժ՝ 
տեղիս դողորժութ իան իւր աղա կարդատն դսնուն նորա 9 և 
նտԶս յաղօթս կացերը տեր այց արար 9 և ինձ աղդ արար 
նորա մարտլասիրութիմն դի անդ բժշէյեաց դախտ ատյի^ 
կտւնն ք և եղեն տտսնչելիք ւ 9ի դուրս ելեալ գտքն 
ղհայյն և դմայլն լի ուրախտտւբ , և պաղիիէխ ատւասք^ացեաԱ 
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|,«– աքեա-հէտև գհպ էրղև երկույք աճՏսք ևղրարց մը֊ 
տաևել յաևապատև • և Էրրև պակասաց նայա քուրև 9ի 
ճաևապասրհթև 9 մթմև մևոաւ և միւմև ևս մեոաևեյայ էր 9 

վամև պի ոշ^կարէր գնալ* ևնա ևսյերկիր սՁտկեասլդևԷր* 
ակն սճեյովյԱրոյաևեըց է | Կ§կ ^%սաև նստեյովի յերթմև 
կարդաքր երկուց սմևՏոյ միաքևակեցաց է րաևպի գէպ եպև 
նոայա անդ 0եէլ փութաչյուչյաևէր ասեըավյ աո.էր սալ, 

փ*ր մի քուր և յ&*թ ացարսւր ^մևասպարհև եգիպ^ 
աաչյւոչյ , րամևպի երկար սմակթ գաք թև այսր, մթքև արդ 
ևս վաի»2ճմևեցաւ և մխ֊սե ևս վաիմճմևեյոց է եթէ ոչ 
փութ ասքիքլ հասաևեէ♦ րաևպի այս թևձյապօթս կացեալ 
այժմ* ցսւցաւ * երթեալմիաքևակեացրև գա թև պմթմև 
պի ամևկեաէ գևէր մեոերալև թասպեցթև , և միւսուԱհ *ղՀ. 
րուցթև քուր և կէմևպնեցթև և տաւևալ սապաէև աո. ծե^ 
րուևթև | րաևպէ էր *ֆ րաչյեայ աւսւրչյ պձաչյ Յճձա^ 

պարհթւ • | յւ^ք 1րթկ պք> ի/Խդրէրսցկ պասքս էրթհ ԺԳ^Բ 
ւ*յլ յաոաք րաև պմիւսոյև ևս վախճսՏևեյև ասսաայաւ ոչ 
"•֊ղէքլէծպրհ պար աաէյով, րսԽպի ոշհթհ հր 
մահոմև որոշէչյ աչլ որ վասևնսրա պևա սահմաևեաց 
և վասե նորա յարո արար % 1Նւ \*նամևէ այս ւ^յ|ծ է 
•տս&չևյէր պի թ լերթմև նստելով֊ ուևէր պսիրտև պասարթ 
ասս. ած որ ցուցաևէր նմա պՀեսաւորմև % 

« կստեպի և դարձ է ալ֊ երրեէճ մթևշ֊ նսսաէր 9ի քերթմև՝ 
*ի վեր հէսյեչյեալ աեսաևէր պոՅե ՝ի յոդս պի >ի վեր «*«է 
նէթև ♦ և րապմաչյ որթ լնկ առաք եկթև՝ պեպեալ արա^ 
խութի % |հ^|| յապօթս կաչյեաէև երաևելով֊ էԸ3քքա§§է"է 
պարս պօրաչյ րապմաչյ , և յապօթս կայր այս*մևելթէ 
պթ*ձ արդեգթ իչյէ այս է | քւ աևգէն վապվապակի եկևնմա 
Հաթ եթէ այս հոգթև է որ ի^փարեա էր միասք^ 
նակեաչյ տ ^|\<ւձք^ էր սորա մթևչև յապևորոյթ պկրօևա^ 
այորակաև վարթ վար և ալ* և էր հ եոաւորութիւև 2ճսևա^ 
աայարհթև մթևչև 9ի լեաոն ուր |^աւճւ րևակեասլ էր% դը֊ 
նաչյր աւուրց երէթտասամևից « | ՝Կ»կ որթ էթև ըեգ ^*նտո֊ 
նեայ | էրրև տեսթև պարմաչյեալ պծերև% ապաչից/Տ* 
սաևելշ և յուաԱ պի ասաց եթէ •սյժմ* վսվո2ճւեէեչյաւ 
|\4Տք « *^\աևպի ծաևօթ էր նմա վ*Ս սաէպ ստէպ աո. նա 
երթ այպ/և 9 և վասև րապում% և 9ի ձևսւև նսրանշաևացև 
չիները՝ յորոց մի է այս թևչ* |^ԱՏ պէստ եպեն նմա 
սձէւյսձէ1րլըևդ գԼտն որ կոչէ (|էէցլ, և կր յաքնժսոՐյա,. 
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րդ/ցր 9ա֊ըՓէ* ադաչէաց գի^ճկոդորոս որ րնդ նմա կր% 
հևոագ սյն էրթալ 9ի նմանկ 9 գի մի մևրկ գմիմևսնս 
տևսցէն ընդ քարե սնցոնևյոէէ « |\^ա իբրև 9ի բաց գնաց 
9ի նմսնկ կ^ճկոդորոս9 գարձևալ ամաչիր ինըն գինին 
մևրկ տևսսնևլ* և. մքնչցչևո. յ ամոթն հարևալ կր և հ«֊ 
գայր ք յ անկարծակի տասրևասլ ևգև. յայնկոյս գևտոյն % 
\***կ փան ղի և. նա այր ևրկիւղած կր և. բա֊ 
րևյնկասլ իբրև, մևրձևցաւ. և ե՜տևս գնա ^ քսսւաքեայ > և. 
գի բնաա. ասմևնևին քարթ չկր թացևալ աղաչիր ուսա֊ 
նևլ թկ ղի**շ օրքնակաա յայնկոյս սնցաւ տ Լս. իբրև, և^ 
տևս ևթկ ոլկամի ասևլնմա 9 բաոն հարևալանկր 
գոտս նորա 9 և. ոլ վաղվա զ թողալ ևթկ ոչ նախ ասցի 
9ի նմսնկ % | ճբրև. ևտևս գյամաոյււթբն ք()\կոդո֊ 
րոսի և ման ալանդ փան բոնին գոր ասաց 9 պահսնքևաց 
և. նա 9ի նմսնկ բասն գի մի ումևց ասասցկ մինչև \ի մահ 
նորա • և ապա այնուհևտև. պատմևաց գի բարձաւ. և. և^ 
դաւ. յւսյԱկոյս գետոյն , և. եթկ ոչ կոխևաց բնաւ ամև֊ 
նևիե 9ի վերայ ք ուրցն , և գի ոչ՜ յայս ամենևին կար 
ւ/արդկէսն , բայց միայն աեաոն և. որոց նա հրամայևսցկ % 
որպես և արարն ւ/եծի աաւտեբշքն ^Հևտրոսի * |()4<Ն 
դորոս ապա յետ մահուսհն | * մոնի պատմևաց գայս է | Կէկ 
միցչյնւսկեացրն որոց ասաց ^նսսն փան մահուաէն 
//է/նի , նշանեցին զօրն ւ | *բրէւ ելքն սնդ ոմանց յևդրարցն 
ի * | յքաւրԼ ա յևա աւուրց երեսուն , հարցին և. գիտացքն 
ղի կշիո. յայնւՐ աւուր իսկ և յախէՐ մամու Ղնքևաց 
մոն յ որում՝ ետես ծերն գի գոգի նորա 9ի վեր սանկին 9 
էւ կարի յոյմ գարմացեալԱնկին և սորա քնդ սրբութի 
ոգւոյն | *նսսնի թ կ իբրև, յ այս չափ հէոաստսնկ^ևրևր 
տաաանօրևսց գնացբ "ճանապարհի գևգևալն քնլ անդկն 
վաղվաղակի ուոաւ և. գոգիսն ևտևս գի 9ի վևր տսնկին % 

|քս. գարձևալ ևրբևՏծ (^յտևգաւոս ոՏն կոմս իբրև, 
ևգիտ գնա յւսրսոպնուԱե լևրիէն , ագաչևաց աղօթս աո.֊ 
նևլ փասն ^Հաւգիկրատևաաց9 որ 9ի | աւոդիկայն կր սրսն֊ 
չեղի և իպնկաբ կոյմն 9 փան գի անհնարին ցաւկիննո^ 
րա ատամպն և կողքն 9ի խստամբեր ու թ ևնեխ 9 և աաՐ 
մարՅևոփ իսկ ևր տկար % | Կէկ իբրև, արար ա֊ 
դօթս 9 կոմսն նշսնակևաց գօրն յորում՝ եղեն ասդօթթն է 
|;ս. իբրև– չոգաւ. 9ի | աապիկևա 9 ևգիտ գխցմն ոգքաա 
ցէրաԼւ Հ^արշէէ&Հր է-թկ յորում՝ աւուր դադարևաց ՝Է 
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նմսնե ցաւն սնկարութ% • և երեր 9ի ւ4^ գջարաեմն 
յորում գժ ամանակ աղօթիցն գրեաց • |^է իրրև ուսաւ. 
9ի նոցսնե 9 ցուցսներ և իելն գգիր րարտիսին % | \ւ իր֊ 
րև գիտացին գարմսնային ամենէտեսն 9 գի յաթփժամ 
դագարեցոյց տեր գցաւսն 1ի նմսնե յորում ՚^նաոնիսս 
յաղօթս եկաց և աղաչեաց գրարերարութիւն փքկչք*** 
վասն նորա է |^ւ վամե այնոցիկ որ գայթն սա. նա ք բա^ 
ղում անգամ՝ դեպ լթ*եք գի է §աոաքադոլն ^աւուրբք ա֊ 
սեր 9 և. եր երբեք ցի ամսովդ յառաք ասեր գսլատճաոյն 
վասն որոյ գայթն տ Օ ի ոմանր վասն հիւսնդութ %» և 
ոմանր ախտացեալթ ^ գիւաց , և. ա ւքեներ էրան ոչ֊ աշխսՀ֊ 
տութի կամ՝ վնաս համսրեթ* գվաս տակ ճանապարհ 
հթ> վթանգի դար ձև ալ֊ Խոնարհեալ֊լքնեթ* ամենեթեոն 
և. գչափ աոեալ օգտան % | \ւ նա իբրև. ղայսպիսի էրմն 
տեռասներ * աէքսչեք և. ասեր ցնոսա գի մի ոթ գարմասցի 
ըեդ նա վասն այսոցիկ ք այլ֊ յամի գտեք փաաւաւորել * 
գի մեր մարդիկ եվխ և շնորհ և աց մեգ֊ որշափ գօրութի 
ե ճանաչել գնա % 

|^Հ. դարձեալ իրրև երրեՁն յարսատթա վսնո^ 
րեայն ք և. աղաչեցթ• գնա մաամնևլլ քի նաւ մի՝ յաղօթս 
կալ միայնակեցօր հսնդերձ » և. նա միասյն դհոտ աոնոյր 
գագրու.թ 2ր^ շարաւոյ և յագմ գառնութ եսն տ | *սկ ոլտ 9ի 
նա.ին եին 9 ասեքն չքնա՝ և թե ձութ» սաՏնիմր 9ի նալիս 
և. 9ի նոցսնե ե հոտդյ \*ոկ *նա ասեր♦ ոչ% այլ՜ ովլիՅև 
շարաւահոտ ե» |^<– դարձևալ իբրև, ասաց նա 9 ապա 
սլատսնեակ մի յորում գոյր դև. ք յաոաիագոյն մտեալ 
և. թա գուցե ալ եք *ի նալին 9 և. անդեն վաղվաղակի ^ 
չեասց մեծաձայն « | \սկ նա իրրև. սաստեաց 9ի վերայ նո֊ 
րա յանուն տևաուն ,ՈրՍՂ1 ()^՝|»^» Լ վաղվաղակի 
դևն \ի բաց գնւսյր 9ի նմսնե և. այրն ողք լինեք > և. ա^ 
մենևտին գիտացին գի դևն եք այն ժահահոտութիւմն տ 

|^ւ այլյմիւս ևս ոմն այր երևելի եկն աո. նա ք յ որում 
գոյր դև ♦ և եք դեն այն չար սնհնարթ» մինչև չդիտեի 
նալ֊նմա յ որ ու մ եթ» և թե աո. \^նտոն եէլն ♦ այլև գա*, 
ւելիս մարԱնոյն իւրոլ ուտեր* ոքք ած ինն գնա » ա^ 
ղաչեցին գ^նտոն աղօթս առնել վասն նորա * | ՝Կ»կ 
տոն գթացեալ 9ի պատսնին կայր յսսյօթս և ղյէիշերն 
ամ հսկեր ըիդ նմա է |^վ. պատսնին մերձ յաոաւօտն 
յ անկար&ակի յարձակեցաւ 9ի վերայ |^նսսնի և մղեաց 

օ 
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գնա տ որ Ը**Ղ եկեալ եթ% բարկանաք ին 9ի 
ւիերայ նորա տ |^ւ ասկ | Պնտոն » մի բարկանաք ր քասմամբ 
9ի վերայ պատան ւ ոյ գ • բանգի ոչլ եթե դա ե » որ 9ի 
դմա գևն ե ♦ րանղէ սաստեաք 9ի նորա ելանել 
և գնալ տե՜ղիս ք վասն այսորիկ մոլոր եքաւ և 
արար ղայս տ |յւ^ւ փաուաւ որեքեր ղտեր ք բանգի այսպես 
յարձակե՜ին նորա 9ի վերայ իմ* նշանակ եղև Օրգ ևլբ 
հալածման գիլին % |^սև պայս իբրև, ասաց ^լ*նտոն ք ան֊ 
դեն պատանին եղև սուողք և ղգաստաքաւ այնուհետև 
և գիտաք ուր կրն և. ստեպ ստեպ համբուրեր ղծ՜էրու ^ 
նին գոհանալով֊ ղալ « 

|քս. բաղում* ալլ ինչ այս պի սիս միաբանութեամբ և֊ 
տգետն հեգութբ ասաքին 9ի ձեոն նորա եղեալ բա֊ 
ղում* միայնակեաքր » այլոք՜ ֆ այս այնչափ զարմանալի ք 
որչափ այլ ևս ինլսբսքնչելագոյն երևի « *ֆ*%աեղի երբեմն 
իբրև կամեքաւ ուտել և յոտն կաք և ալ կայր յաղօթս 
յք*մներորդ ժամուն ք և գդաք ղիքերն յափշտակեալ մը^ 
տ էտն ♦ և որ արտարս րաե ղվյարծիս են »տանչելիթն% սՏե^ 
քեալ կայր և տեսւս1էկր գինին իբրև արտաբոյ իերեաե 
եդեալԼւ. իբրև յոդս գինին աո. աքն որ դե այ յ ոմանք % |^ւ 
տեսաեկ զոմանս դւսուիես և աեհնարին դժնեայս որբ 
կային յոդս և կամկին արգելուլ գնա ղի մի աեքքե * | *սկ 
որբ մարտնչեին ընդ նոսա 9 աոաքնորդեիե ^նտոնի ք և 
պահանջեին նորա բան 9ի սոքանե և ասեին* թե տես^ 
քուր մի դուքե պարտապսՏե ե մեգ* րաեգի կամկին ա^ 
սել իմն բան 9ի նորա ծննդենկն և արգելուիե ղեոսա է 

| Կ*կ ոլտ աոաինորգեին կնստեի ք ասեին քեոսա1 եթե 
ղՏրմնդեսէն նորա տեր *ի բաք քնիեաք ♦ այլ յորմկհետե 
եղև աֆայեակեաք և խոստաքաւ աք ք իշխաեութֆ ուեիր 
ինդրել Օրգ համարս ։ • ^այնժամ* նորա ամրաստան ե^ 
դեն և յաեդիմաեել իել ոլ կար աքին , բանգի աղատեի 
քաւ ինրն և անարգել եղև նմա ճանապարհն է «Տէ 
դեն վաղվաղակի ետես ղիերն յիերեաե եկեալ ժողո֊ 
վեալ և դարձ ե ալ֊ եր ոդՀԼկատարեալ1*նտոնիոս « \\այ*Հ. 
ժամ* ղ^աքն ուտել մոոաքաւ նա » և անք Տէնաք նա այ^ 
նուհետև զորն ողՀղյն և հ գիշերն ամ* հեծելաէև մսն֊ 
չիլով և յաղօթս կալով 9ի գլուխ հէմեելովւ *^աեգի 
ղարմաքաւ տես անելով֊ թե աու բանիս ե մեգ մարտ 
պատերաղմիս , և որչափ իաեիւ և մեծ աշիաատութբ 
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անցսճէԼըշ 1ր*ֆ ըևդ օդ*։ |^ւ յֆշԽաշ եթկ ար» կ պար 
ւսսավն *1|ւա.ր»% ըստ իշխսձնութև իշխանի օ>յ» այսա^ 
րիկ ւ յայսմ՝ անի թշնամին իշխանափ մարանդ 
չիլ և փորձել, գի ի բաց արգելցկ որթ երթսձն%\| ասն 
այսորիկ սսւաւել խրատ աայր և ասեր* աոկթ թ*դ 
ղաղաս. ագինութին այ , գի կարասիիր ընդդկմ՝ կալնորա 
յաւուինչարի ♦ պէ իբրև ոլթտլ գտցկ գձկնԼաաել թը^ 
նամխե անարգանար արժանի ք յամձթ լիցի է |^է մեր 
գար ուսեսդթ յէշէտ*նթ ՂՕԺ* V աաա3 աասէթեախ ♦ գի 
եթկ մարմնով* ոլ գիտեմ՝9 և. եթկ $աւսնց մարԱնսյ՝ ոչլ 
գիտեմ) ած դիակ ♦ այլսակայն ^|աւքււ(ւ մինչև, յերրորդ 
երկինս վիրացաւ Լ լուաւ բանս էմն7ճէ»ո.ս և կքւ | *սկ 
Հ*նաոն մինչև յօ^ււ եաես գի%թն աոաինորգեալ և մար^ 
տուցեալ մինչև ագատ երևեսրի • թանգի անկր և գալս 
շնորհս , գի %ի լերթն միայն նստկր , և եթկ երբկթ թքին 
յթտեան ինչ֊ իՏնդրկր և սՏևհքնարեալ տարակուսեր » 
այո նմա% իբրև յաղոթս կայի 9ի կանխագիտակի) ենկն 
և քի մատակարարության յայտնեալ լինկր 9 և կր որպկս 
և գրեալն կ% ածուսոյց եղի ալ երանելին % 

0* ա այսորիկ իբրև խսսր եղեն նմա սու ոմանս որթ 
մտթն աո. նա վսնՏն կրձնիչյ հոգւոյ եթկ ձր տեղի յեա 
այսորիկ իցկ նր, իսկ ի միւս գիշիրի կոչի գնա ոՏէն 9ի վի~ 
րուստ և ասկ » \^նտոնիկ , յոտնկաց , ել ի դուրս և տես % 

իբրև ելարտստս > թանգի գի ակր ում՝ ումեթ արժան 
կ ըքելյ և քի վեր հայեցաւ և եաես ղա& երկայն ահագ^ 
նաաես չարատեսիլ և ահագին , թանգի կայր և հասա^ 
նկր մինչև յամսլս , և ելան կին ոմս/կթ իբրև թոուցեսդթ ♦ 
ևնորա տարածեալ ղձեոմն և գրմանս արգերյլր և ոմակթ 
9ի վիրոյ թոն վնա թոուցեալթ և անցեաչթ* այնուհետև 
աներկիւղ֊ և անհոգ վիրացեալթ ։ |^ւ 9ի վյր այսպիսեաց 
և երկայնն կրճկր ղատամունսն , և 9ի վայր ամնկելոցն 9ի 
նմանկ ուրախ լինկր է |քս. անգկն վաղվաղակի ձայն եղև 
աո | *նտոն և ասկ • իմա որ եղևդ ւ |^ւ բացան նի միտին 
և գիտաչյ գի հոգւոյն կթտ անցթ ՝<ճանապարհին • և եր^ 
կպին որ կայր» նա կ որ գչարի ընդ բարիս հաւատացե֊ 
լոր , և որ դատապարպթ էրն նմՏս% գնոսա ունի և ասրգելսւ 
և չաայ անցանել։ որթ ոչն հաւանեցան նմա , ոչ֊ 
կէսրկ ըմխւնել, այլ 9ի վիրոյ թան գնա գան*) աոնեն ա 
*Հ+արձեալ գայս իբրև եաես |*նտոն^ իբրև ընդ միտ 
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տանելով֊ զյիշաաակսն ք ք անայր օր ըսա օրկ և առաւել 
յսաաիադկմ՝ լինել վարարն < Ս*քս ****** կն*Լ 
մերով պատմեաց 9 թաԽպի իբրև յեբկարեաց յաղօթսն 9 
իբրև 0տե յինրեան պարմացեալ լինկր 9 և հարցին գնա 
որթ. ը**դ նմայև կին 9 և էրրև. նեղերին գնա վասն ասյսո^ 
րիկ% հաքկ եղև նմա աաելիբրև հայր ղի »ձ կարկ ծած֊ 
ՀԼլյ՞Ո*–^ • 1Նւ ^ *0ք" շՒղ •Գա “*էք •ԱէէէոահՑա–֊ 
թիաՏՏն էւր 9 ղի է*ք*Ղ%* մտացն էր սուրր 9 և. նա աոնկր 
աալաամհւթիւՆ օգաութ%՜ որթ ուսանկին 9 և կրօնաւորու֊ 
թիմմն լիէնկր րսարէ պաույլ ևւ ֆանոլ և վաստակոյ 9 բա֊ 
ղում՝ անգամ՝ միտիթարկին ղտեսիլթն ♦ վռան գի ևբարթն 
իւր կթ* անձանձրոյթ և հոգին հեղիմաց և իանարհա֊ 
ի*որհուրգ և թաղցրաբարբառ % 

I V թան ղի այսպիսի կր, և դէլարգն եկեղեցւոյ առա֊ 
ւելապկս պատուկր , և. դամենեսեան որթ վիճակեալն 
կին յաստէճան թահանայութ եւսն կամկր ալառաք թան 
ւԱքնթն պատուեալւ | *սկ որ էրպիսկոպօսր և երիցունր կք*ն 9 

ոչ֊ ամաչեր ինթն խոնարհե՛ցոլ դանեէ ղգլուիեն % սար֊ 
կաւագոլնթ եթ Լ երբեթ եկեալլինկիե աո. նա վամև 
օգտութՆ , խօս Կ Ւնւ ընԳ նոսա որ օգուտն կր • բայց 
վասն իշխանութ ռն առներ նորա տե՛ղի 9 և. չամաչեր և. 
քքնթն ուսանել, թանգի բա դու. ւՐ էմնգամ՝ հար ցանկր և. 
աղաչեր (սել յայնչյանկ ոթթ երթ ային անդ աո. նա է և. 
խոստովան լիներ դօգուտն եթ Լ ոթ պիտանացու ինչ աա 
սեր * | շ* երեսթ նորա բադում* շնորհս ունկին % էւ է»՝ 
սթանչելի շնորհս իւէն ուներ նա պայս *ի փրկչէ/ն % 
դի թե եթ ա֊րեթ *ի մկք բադմութ 2ր եղրարց էւ յառաք 
որ ոլ գիտեր գնա և կամկր տեսանել և. իբրև մտանկր՝ 
դայչովթն ամենեթումբթ դչսնց աոնկր և գկպ ուղից 9ի 
նա ընթ անայր՝ իբրև յերեսաչյ նորա ձգեալ* ոլ եթե 
ր արձրութբ կամ՝ լայնութբ քնլ աոաւել երևկր թան 
գայլմն 9 այլ բարուրն ցնծութբ և հոգւոյն սրբութի. « 

Վտանգի վասն անխուճապութն հոգւոյն առանց խռո֊ 
վութե ստացեալ ունկր և գարտպթին դգալ ու թիսն . և 
իբրև 9ի իՏնդութկ հոգւոյն լուրի և պուարթ և պայծառ 
ունկր ցդկմսն 9 և 9ի շարժ մանր մարՅևոյն կր դգալ և գի֊ 
տել զհոգւպն գիրս ցածութՆ ք որպկս և գրեալն կ% թկ 
ուրախութ*խ որտի պուարթ առնկ պերեսս 9 և տրտմու^ 
թիմն սգացուցանկ « |\յոպկս և Լ\***կոբ ծանեաւ ք| «է 
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բան 9 դի խորհկր դնմանկ չարութիւԽ և՛ ասկր ցկանայս 
իւր ♦ օլ են երէստ հօր ձերոյ որպես յերեֆն և յեոսԽդն 9 

I ՞այսպես և | քամուկլծանեաւ ^ | ճաւիթ , տան ղի խ/խդ֊ 
արար և ուրախագործ կր , և դաչսն ստացեալունկր գե֊ 
ք/եցէկ և դատամունսն իբրև ղալաթն սպիտակ է 
|^աւ& ծանուցեալ լինկր յ որ ժամ՝ խոովեալ (թեկր , 
տանգի ղոէ֊արթ երեսօք կր 9 և կամ՝ երբ խոժաւեալ 
չքքեկր ք վասն դի ուրախ կր մտգթն ։ 

| \ւ հաւատովթն և բնաւ էսկ դարմանալէ կր բարե֊ 
պաշտութլւն 9 վաքն ղի և ոշ յխդ մեղիտիանոսսն հերձուա֊ 
ծ ողս հաղորդկր , վասն ղի գիտաց դնոցա դիսկդրանկ չա֊ 
ր ու թին և դապստամբութի » և ոչլ ընդ մանիտեցիսն և. 
սչ֊ըեդ ու մետ և ոչ֊ ընդ կամակոր հերեսիոտայսն 
ինլ քսօսկր սէրովյ բայց •ֆայն յաղօթս խրատու առաք֊ 
նորդկր վասն յածպաշտութիւՏԱն դարձուցանեըլյ % 
տուէրկր և ասկր դնոցա սկրն և դմիաբանութին վնաս 9 
և կորուստ ոգւոցն համարել։ ||ոյնպկս և. յարիանոսաց 
հերձուածոյն գարշկր 9 և. պատուկր տայը ամենէցուն մի 
մերձենալ 9ի նոսա և մի պշար հաւատս նոցա ընդունել։ 
^^անդիչոգան երբեմն աո. նա յարիանոսացն 9 և. եհարց 
դնոսա և֊ ուսաւ 9 և իբրև դամբարիշտս 9ք» լեունկն 9ի բաց 
հալածեաց 9 և ասկր եթկ տասն դօձս չար են բանտ նո֊ 
ցա ւ յյ պարտեցին երբեմն արիան ոստն ստութբ և ա֊ 
սեն% թկ և նա դմերս խորհի « | ճսկ նա իբրև լուաւ բար֊ 
կացաւ և դարմացաւ ընդ լուրն % / Հետ այսորիկ աղաչեի 
ցքյն դեպիսկոպոսն և եղրարտն ամ՝ և իք ուղին 9ի լեունկ 
անտի և տարան յլետսանդրիա • և տարոդեաց վասն 
արիանոսացն և ասկՀ եթկ 9ի հերձուածողութֆ էրն և 
ինքնակամ՝• և ասկր եթկ յետին կ սա և կարապեա 
նեոինն տ ||ւսուցանկր դժողովուրդսն և ասկր% եթկ հաս֊ 
տած ոլ կ որդին այ և ոչ֊ արարած և ոչ֊ 9ի չգոլկ ե֊ 
դեալ9 այլ 9ի հ°ր կութ^կ և 9ի բնութ՚կ կ բան և իմաս֊ 
տութիՀ և վասե այսորիկ ամբարշտութիկ ասել եթկ 
կր երբեմն դի չկր 9 տան դի միշտ կր բամն կակից հօր ։ 
կՀւստի և ոլ մի ինլ հաղորդութի ասկր ունել աո ամ1 
բարիշտ արիանոսսն ♦ տանգի և ոլ մի ինլ միաբանութի 
գոյ լուսոյ ընդ խաւարի։ | Կէկ դուտ վասն դի բարիղտ 
պաշտկտ 9 տրիստոնեայր էր ♦ թնք/ց նոտա դի արարած ա֊ 
ոեն դաո 9ի հօրկ դրրդին այ դրամն , ոլ ինլ էրն մեկուսի 
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^ հեթսնոսաց, փժսն գի ադա* տոնին արար ած ոց փո^ 
իանակ արարչքն այ % Հ^աւատայր գի և սոլն իսկ արա^ 
րաքրթ էսմ՝ բարկացեալ֊ են փան նայա ք գի գՀաստատիչն 
և գտկլն որով էսմ՝ ինչ֊ եղև ընդ եղեալս համարին տ 

I \ւ օշքէք&* ուրախ լինեին է փսսն գի չսէին յայն^ 
պիսւոյ աոնկն նգաիել֊գյխամարտ հերձուասծսն * | *սկ 
գատղսլրացիրն էսմ՝ աո֊ հասարակ լնթսնայքն տեսսնել 
գի^նսանխա է1 ՝Կ*կ հերթ անագն և որ սնուսնեալ գ>ուրմրն 
եի*ն նարս հ յեկեղեյքն գային և. ասեին • աղաչեմր տե^ 
սսնել֊ գայլն այ , յշսնգի ամեն էրե՛սն գնա սնդ այսպես 
կոչեին 9 փան գի և սնդ 9ի ձեոն նորա գյւագոսմս բժրշ^ 
կեաց ակր 9ի դիւաց և. ղսրսկասեալս 9ի մտա էյ ողքացոյց է 
ի^սսգէո֊էքր և 9ի հեթսնոսաց աղաչեին գօնեաչյ մերձեր 
նալի ծերոնին, միայն 9 գանգի հավատային շահս օգտի 
գսանեէյ և փսէն այսորիկ այնչափ րրիստոնեայր եղեն 
9ի սակաւ աւուրմն յայնոսիկ որ ոչ֊ գոյր Թի*֊ • իք*–֊ 
րև կարծեին ոմանթ 9ի ժողովրդոցն թե իաւովի 9 և փան 
այնորիկ յետս գարձուչյսնկին զբաղումս 9ի նմսնկ ա 
նա ոչ֊ եթե խոտվեալ փեչ֊ ասկ ցնոսա եթե ոչ֊ էրն սո^ 
գ>ա բագաւմխ ,րսն գդևմն որ մարտնչեին ընդ մեգ֊ 9ի 
լերթն է |^ւ յ որ ժամ՝ 9ի բայ գնայր և. յուղարկեսքթ գնա ք 
և. իբրև, հասպր 9ի դուոնն ք կին մի գինի աղաղակեր և ա^ 
ակր* կաց մնաց , այրդ այ , գի դուստր իմ՝ 9ի դի*~ե սնհքնա^ 
րքն չչրրչարի • մնա աղաչեմ՝ գի մի ևս վշտացայց ընթսՀ^ 
նալովյ |^^րճւ լու֊աւ. ծեր ունքն և աղաչեցեալ֊֊եղև 9ի 
միքնի է անց մնաց կամելովէ | \ւ իբրև մերձեցաւ. կքնն , 
և աղջիկն անկե ալ֊ դնկր յերկիր է իսկ ^նտոն իբրև 
գաղօթսն արար և սնուսնեաց , յոսն եկաց աղ^ 
քիկն ողք է և դևն 9ի բաց գնաց 9ի նմանկ ք և մայրն օրհ^ 
նկր գէսծ և ամեն երեսն գոհսնային , և ինչն ուրախ 
երթ ալով֊ 9ի լեաոն իբրև յի*֊ր տան տ 

|^ւ իմաստուն կր յոյժ ♦ և ւտանչեչի այն կր գի դըպ^ 
բութի ոչ֊ կր ուսեաէ և այնպես լի կր բարի խսրհրգսփ 
և կր դիտան այր • Հչրբեմն փիլիսոփասյր երկու, հեթա^ 

աո. նա ք և կարծեին այնպես եթե կարեմր 
գչիորձ աոնուլ֊ | ^նտոեեայ տ |^ս. եր նա յալն ժամ՝ 9ի լե^ 
րքևն արտագնում) և ծսնեաւ. 9ի դիմաց սնտի դարան ♦ 
ելոներ ար տարս և ասեր նոցա թարգմսնաւ.» ղի այդ^ 
չափ աշխատ է-ղէրու# , աէ փէւէսաէաչթ, գալ առ յխէաք 
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ա/քք* նւտա ասէրՍ * ալ էրս յքոՀոր, ա/լ կարի խ&ա, 
յա** Հքեոսա. պէ թկ աո. խէքև. յիժար պթ 

էրկիթք ՂՐ*~Ր տարապարտուց էրն վաստակը Օրը* ապա 
եթե կարծեք գթեն թե իմաստուն եմ\ եղեբաթ և դյութ 
իբրև դիս , թանգի պարտ և պատշաճ* ե նմաեելբա֊ 
րեաց ♦ և. ե՛ս եթե աո. ձեղեկեալ եէ , յայտ ( թե նմա֊ 
*եկէ էրս ձեղւ |յւ^ վասն ղի գալը էր կիթ աո իս , եղեբաթ 
իբրև, ղիս > թանգի թրթտսնեայ էոՐա |^ւ նղթա ղարմա֊ 
ցան էւ 9ի բաց դնացթ , թանգի տեսանեթ ղչյե-ս երկուա֊ 
յէրաը յ^նսոԽևայ » 

*|\արձես*լ ա/Էթ աէակթ այսպիսիը եկթ աո նա 9ի 
լեաոն ար տարթ 9 և. կարծեթ եթե կարեաքթ խաղ֊ աո֊ 
նել գնա ղի աոս/նց դպրութե՝ ե ա |Նէ ցնոսա ♦ 
գքէնչ֊ է աոաջին* մքէպը եթե գիրը ւ էւ ոյր սրստճաոթ էրե 
գիւտի* մքպթ դրոցն եթե գիրթ. մտային % Հ^ւնպըա ա֊ 
սեն ա Սիպը յաոաք էրե, և գտակը գրսց են միսը * |\Հր 
|*նտոն . ասրս թե այդպես ե » ս/ր միատն ող9 էրե% չեն 
թչ֊ նմա պիտոյ գիքը » այսու, բանիլ ղմերձաւորմև 
և ղեոսա հխսցուցաներ է |^ւ շողան գնացքի* այնուհետև– 
ղարմացեաէթ , վասն ղի տեսքի* այնչափ իմաստութի 9ի 
նմա աոանց խարդախութՆ և. դպրութե ա ոչ 
եթե իբբէւ 9ի (երթ սնեալէւ անդ ղարգացեալծերու֊ 
թեամբ վայրենի ինչ֊ բարը եթ > •հ/Լյհ/^ քուարթա֊ 
կամ՝ եր էւ թաղպըաբարոյ է |#\ւ եթ բակը նորա համե֊ 
մեա/ ածայքէն աղիւն, ղի մի ղը չարեսցի ամենևին ընդ 
նա և. մի չարաքքեեսցե > սք/Է աոաւելսւրախ լինկքի* ամե֊ 
նեըեան որը գայթ աո նա % 

հ |էա այսորիկ գարձեալ եկթ աո նա ոմակը յիմաս֊ 
տուն հեթանոսացն և պահանֆեթ >ի նմանկ բան վասն 

հաւատոցն որ 9ի մեղ ե > էլ Տեոն արկսէնեթ և– իշ^ 
խեթ ըենեէ և խնդրել հակաոակութբ վասն ըարո֊ 
ղսւթէր ած եզէի* խաչթ > էւ կամէին թդ խաղ՜ արկանել 
ղիրսե է | Կ*կ |\աւճր սակաւ մի արգել ղթթ ♦ էւ նախ 
գթացեալ 9ի վերայ նոցա տգիտուքմէրն , էւ ապա ասեր 
աո նոսա թարգմս/նաւ այնու որ գեղեցիկ ղնորայն թարգ֊ 
մաներ ք և– ասեր այսպես ♦ որ բարւղը ե% *ի խ**լ խոաոս֊ 
վէմնելեթե թութք պատանեկաղիտութչԼ ղանկաեել 
որ ձեր աստուածըն անուանեալ են ♦ թանգի ղոր մերս 
ասեմը արւութէր և աոպըթութէր ե հաստատուն նշա֊ 
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%ակ ճւ արհամարհանաց մահու. յայանի գիտութիՀ (ակ 
ձերդ գիքոլթՆ ախտ ե ճւ անհնարին թշնւթմանաց ա |^ւ 
դարձեալ՜ որ շւարւպր ե ասել* դի բանն այ ա սաեղծաւ , 
այլ^ախ (քեր որպես և. կրն՝ վասն փրկութն մարդկան 
և. բարերարութե յքծտն աոսաւ. մարմին մարդկեղեն 9 դի 
մարդկան ծննդեան կցորդ եղեալարասցե դմարդիկ կը~ 
ցպւդ ի*–ր*ք ածեցին և իմաս տնական բեութեն ք եթե 
յանասաՏէձ նէՏանեցա֊ցանել դած և վասն այ սար է կ պաշ^ 
տել՜ դշսրրոտանիս ճւ դսոդաՏա և դմարդկան պատկերս 9 
րաէնդի այս ձեր իմասանոցն էրն գիլպր պաշաամանց % |^լ 
պէ"*ջդ Ւշխևթ. գ*Կթ ք^ք, &աղր աոնել9 ճւ ասեր 
մարդ յայտեեալ* որ ճւ դուր 9ի մՏոաչյ դհոգին որոշեր և. 
ասեր մոլորեալ դնա և. անկե ալ՜ յերվնից * |քս. երան է 
թե >է մարմին և 9է մարգ միայն ասեիր է եւ մի 9ի սո^ 
գոմես ճւ 9է չորրոաանիս փոփսխեալ ճւ յրքեալ ա Հանդի 
մեր հաայապրս վասն փրկուէ^մարդկսՏ* ^|^Վւիստոսի գա^ 
լսւսսԽ ասեն 9 իսկ դար մոլորոլթքա ասնեդելածինս հո֊ 
դլյոց պատմէր * ճւ մեր զհնարն Լ. դմարթն և դմարդա^ 
սիրսւթին պէրսնխագ ետ մաաակարարութ & խոըհի€(թ > 
դի և. այս ոչ՜ ինչ՜ ե գ մ ու. արին այ * իսկ դար 9ի պատկեր 
մաաց դհոգին ասերով՜ կործան մամի, դանկաներ Հէա » 
ճւ ասեր վիա փոփոխելի առասպելաբար, և ասրս ասյ֊ 
նուհետև֊ վեոյե (խին ղմի ասն վասն հոգւոյն 9ի փոփո֊ 
խումն խոնարհեցոլցաեեր • րանդի որպիսի ինչ՜ իցե 
պատկերն 9նոյնպես հարկ ե լինելնմա որոյ պատկերն 
ե * |^<– յորմամ* վասն մտացն այսպիսի (խշ՜ կարծիք իր » 
Ւ՞րհևցարար ղի և պիա խ*կ մտաք» հպյհդյեր * 
\*ոկ վասն խաշին դինչ^ /^ձ ԸՀ*լ կաքասքիր ասեէշ եթե 1 
ոչ՜ սաութբ և կեղծաւսրութրւ մաանուէր չարացն համԼ 
րերեալ՜ 9ի խաշին% և չիրքխչել՜ թե որպես 1ի,ա(9Գ ^ 
ինչ՜ ճւ եր մահն 9ի վերայ եկեաէջ եթե մոլորա-թիմնսն 
\\"իրիդեայ և. Նսխքեպյ և էէսսսակարութի կայծական 
ծնելդյ առանցից և փախուստն յրհմեայ և. սրդւսցն 
գիշատումն և հայրասպանում առասպելս րարբանքե§ % 
1՝*յսպես ե &եր իմաստութիէ |^ւ իբրև ծաղր առնելով՜ 

ոշ գարմՏմնպյր ընդ յարուսին* րանպի որ դայնսն 
ասացին և. զայո %Ոքա դրևց/էե * |/է կամ՝ ըեղՀր յքհՒ֊ 
ըվ. պխա&՝ ԱՀՍ*. 1&փթ և վօան մե-օձ՚ըցն զոր յարոյց և. 

I ՀձԽ Գ "և և * 
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կաաւ.րավն որոց աչթն բացան և աժնդաաՔսլսւծաաքն ար թժրջ^, 
կեչյսն և. բաարոտացն որբ սրբեցսն և. զի ծովոժն աքերայ 
հետևակագնացութքն ճւ գայլոց նշանացն և գարուձրս^ 
տէցե պտ, ոլեն մարդկորեն 9 սայլած յասլտ առնեն յ^|\^ւ 
|^ւ կարի յգյժ թու.իթ ինձ աժնիրաւ. մեգանչել ճւ ոլսրտի 
էէէհհթ և. լնտանուբ լնգհարեաէեթ լնդ գէք* 
թայբ ըեթացարոէյթ դոԿթ և. տեսեթ զոր քնշ արարն 9 
գի ած յասյտ առնեն ալնա եկ և ալ ^ փրկաՀքր մասրդկսն * 

| *սացեթ Ղ^Ք– ^ ալձերն • և գք*նչ /^ձ ասաափիթ 
և. աքաան անասնոցն ք բայց եթե անասնափ 2ւ վայրենու 
թիժն ♦ ապա եթե պ*պե" /սեմս կաաէեափէթ ասել աոաս^ 
պելաբար ասացեալ ե էԸւՍս աո~ ^1* ^ օյ^լ "էէէՅէ 
պատմել ղյափշտակա-թր ապֆկամն սանդարամետակա^ 
նքան յ երկ քար և աըպեփեստեասյ կաղության *քա հար 
րեայն յօդս և ^սքողոնեասլն յար եդակն ճւ ^յրաէ. 
ա/եայն %քա լոս սին ճւ յրք անեասյն *քա ծսվյ "Լ &Լ ե 
վատ(3–արոէ.թ՝ք> ՚նուաղոլթե ղա&– պաշաէրլ, ա^լ արարա. 
ծոց պաշտօն տաժնիթ փոխանակ այ որ գամ՝ հաստատեասց* 

վասն գի բարւ֊րտ և գեալեցիկթ են ասրարասծրթս ք 
ասյգպիսիս հաստատեալկագմեաց « այլպարտ և. պատշաճ* 
եր ձեզ մինչև. \ի գարմանալն միայն հասսնել% ճւ օլ ա»« 
աո<. ած աչյոսցսն ել գար ար ածս 9 ^ ւ^1 գհաստաագքան ադա^ 
տիւ. ե գելոցս աևստոսսջիթ • վասն գի ժամ՝ ե ձեզ և գա^ 
րոսեստապետքաէա պատիժն որ 9ի նմանե հաստ ելլաս *ի 
տունն փոխել ճւ կամ գցորավարքն պատիժն գօրակա^ 
նքն է | յւ^ւ թ*ձ. ասասֆքէթ աո֊ *Հ/ս * գի գիտակացավ* 
եթե արգարեաւ նախատասնասց թալ ոժնիցի խաշն տ 

|;Ա– նոթա ափշեալ և տարակոսսեալ լինեքն և գե^ 
՚րեսսն այսր անայր տսնեքն բերեին % Հ^եգաբար ծքածա^ 
ղեալ |*նտոն ճւ դարձեալ ասե ցնոսա թարգաէսնաժն* 
եթե այս ճւ ֆի գոլն իսկ յերեսաց ձերոց ոժնի գյոնդիդ 
ման ու. թ իժն . վասն գի գութ յեցեալյոսսացեասլ եթ *ի 
հաստատոսթքա դիտոսթէր բանից, և. գալս արաձրստ «ւ*. 
նելոփ կամիթ ճւ զմեզ ևս% գի մի աաւսնց բաժնից հասասասԼ 
աոոսթեաժն գէսծ պաշտեսցոսբ ւ |\թդ ասսացեթ նախ դաասթ 
քնձ գիրոգ և մանասամնդ աքաան ածդիտոսթե՜ թե ձրպե* 
ճշմարի տ գիտացեալ լինի 9 յասյսնոսթեասաէբ գիտսա֊թէր 
բաժնից* եթե գաարծսաքթ գօրոսթե՜ հալյատոց ♦ և. ոաէնասխ 
երիցագոյն ե » գօրոսև հա է. աստն* եթե բսնից յասյաժնու 
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թենն գխոութիՂէ ւ(|^ա և տուն պատասխանի և աս էն% 
եթ կ նախ սսւաք/ն է ճշմարիտ հաւատոցն գիտութ իւն % 
|Ն( Հ*նտոե ♦ բարւպր ասացէր % րանզի հաւատր ի ^ա*լ 
տատութ I և 9ի "իքոյ ոգւոցն լինին • իսկ խօսողակամն 
յարուեստե շինողաց և*ի հաստողաց բանիս 4» 
թե պ/դպե* ե% յորս գղյ հաւատոց զօբութի 9 սոցա ոչ֊ 
ինչ֊ ե °(իտՊ հարկաւոքն , այլ և աւելի ևս են բանիցն 
յայտնութհ գիտութիւնր ♦ և զոր ինչ մեր հաւատովթ 
իմանամր, դուր գայս *ի ձեոն բոնից կամիր կազմել և 
Հինեէ ♦ և բազում* անգամ* դեպ (քնի հէ ^ ոէ^է գիաու^ 
(3-իւն թեր եք կարեր բանիւր զոր մերն իմանավր տ || ասն 
այսորիկ լաւագոյն և հասս տա տա գոյն զօր ու թև էրն հա*, 
լյսաղն բոն զիմաստութէր ձերոցն խորհրդոց % 

մեր րրիստոնեայրս ոլ իմաստ ութ ք բանիւր 
հեթանոսաց ասացեալ ունիվր զխորհրդակցութի 2քքն , 
այլ զօրութի հաւատոցն որ շնորհեցաւ մեգ %ի ձեոն 
\^խի ՝(ւ5^ այ է |^ւ զի ՛ճշմարիտ 4 բանս , և ահա մեր 
աաւաք^մ՝ ոլ եակլ ույսեալ գիր հաւասնսմր յած , և գխ 
աեմր յ արարած ոց նորա զառ. *ի յամ* քնլ կանխագին 
տութի զօր ու թե և մատակարար ութ են այ , և հաստս^ 
տան և հզբր էն հաւաստ մեր * և ահա այժմ* յեցեալ 
և հաստատեալ եվր ի հաւատովթ նորա ք և դուր 
9ի բանամարտիկ իմաստնականութիդ է ||ա^սյ^» ձերգ 9ի 
նման ութի կերպար սնացդ աո. աչս տեսիլին խափանին • 
իսկ որ աո. մեգ հաւատրս՝ աճեցեալ զարգանան և ձգին 
ամ* ուրեր •և– դուր խորհեյովչյ և հնարելովցւ և հա^ 
կաոակելով արու եսաից իմաստ ութեր բանիւրդ ոլ զղր 
*ի թրիս տոն էից կարեր հաւանեցուցանել 9ի հեթանո^ 
սոլթր* իսկ մեր զաո. 9ի հաւատն ուսուցանելով֊ 
լերկերքր և նուազեցուցանեմր զձեր դիւցականութ եան 
պաշտոնդ1 գխոելովամենեցուն թե ած ե ե. որդի 
այ ւ ^ս. դուր ձերովդ գեղեցկաբսնութբ ոլ կարեր Ր**դ 
ոտս ածկանել և խափանել վարդապետ ութին • 
իսկ մեր անուանելով զխաչեչեալն ւ|^՝ հալածեմր ա*. 
մենևին զդևսն յորոց դուր ծր էլն չիր իբրև յաստուածոց ♦ 
և ուր նշան խաշին հասանէ* տկարացեալլինին մեգ.ու*, 
թքիլկր և ոլ զօրե կախարդութիւն է 

| խրացեր դուր ինձ ք ուր էն ձեր այժմ* յաոաիագիտոլ^ 
թիւՏքթ հարցուածն մոլեգնոտ ութ ե, և ուր էրն եգիպ^ 
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աացւյսքև գքէտաՏտ > օպ> էն մսգաէյե աայսչզթԽ աէսէքքւ • և. 

այս սսՐ յաեալ դա գարեաց և տկարացաս՝ թե ոչ 
յորժամ՝ խաշն եղև ւ |կ#^ աթԳ աթՂ^ արժանիք 
իցե աս նախասանաց և ծաղր աոնեըյյ, է/Յէ ևս ասա֊ 
սելքսափսնեսդթն 9ի նմսնե և յանաչխքաեէրասէթև աոկա֊ 
րոսթշԼ է և այս իսկ զարմանայի ե 9 պի ձերն ոլ 
արեր երբեք. յոսմերե հսղածեցաս ք այլ 9ի մարգկսնե 
և յամ՝ թաղպրս պաաուեալ (ինի« իսկ հարս֊ 
ծեալյինի ք և ասա սել ևս մե՜րս թան գձերգ ծաղկե և 
բապմսնայ♦ և ձերն գովութի և ղքոյլ պահպանոսթշԼ 
ապականի և հնսնայ 9 իսկ հասաստն և վարգա֊ 
ւպեաոսթքն ծաղր յինեըսի^ 1ի ձէինի^ և բաղում՝ անգամ՝ 
հաչածելով9ի թագաւորաց եյից գաշխարհս ամ*ւ % |^սճլ 
պի էրրբ այսպես ած պիտոս թ^ ծագեաց , և էրրբ այսպես 
ողջամիտ պարկեշտոսթ^ և ւսոարքնոսթ*ի կոսսոսթեսն 
երևեցաս > և կամ՝ երբ սսյսպկս արհամարհ եցաս մահ 9 
եթե ոլ յ որ ժամ՝ խաշն \|^ հասաատեցաւ » |#ս. պայս 
ոլ որ կ էմնգկտ^ տեսանելով ղմարաիրոսսն որթ ար հա֊ 
մարհեցին պմահ վասն 9 տեսաեերսի զևկևղեցսոյ 
սուրբ կոյսս որթ վասն %|^ պահեն ամբծոսթշԼ ղմար֊ 
մինս իւրեսնց » | ս. կր բա».ական այս հաստատուն նշան 
յայտ աոնելղաո. %ի հասա սան՝ ղի նա միայն կ 
՛ճշմարիտ յածպաշտութիսն է |\^ա թե գար և այլևս 
թերահասատէր և ի/նդրէր զրւանիցն բաղմասացութ՜խ 
իտրհրգոչյ % իսկ մեր ոլ հեթանոսաբար հաւանոսթբ է 
որպկս ասաց վարդապետն մեր՝ պայս ունիցիԱր 9 պյլ հալ 
ւատոցն հասասնիվր , որ աաւաատինոսթ եամբ յքնրն կաղմկ 
գրանիցն շինոսածս է ահասասիկ էրն աստ ախաոա֊ 
ցեաէթ 9ի դիսաց , թանգի եին ոմանր եկեալթ աո. նա ախ֊ 
տացեսդբ ՚ի դիսաց 9 և ՝ի մկի անցոսցեալ ասկ ցնոսա • 
գութ խորհրգովթ ձերովյթ և բապմաբանոսթբ որպիսի 
արոսեստիւթ և կամիր ղսր ղոար և ընդունայն նմանուբ 
կերպարանաց ձերոց կոչեր , սրբեցեթ զգա ♦ ապա թկ 
ոլ կարեթ > *ի թնէց ընկեցկթ ընդ մեգ ղկոփսգ և տեսք իր 
զղօրոսթիսն խաշին % |^ւ ասեյով՝ 9ի վերայ 
կարդաց և կնրեաց ղախտասորն նշանաս իսաչքն 
երկիր և երիր սնգամ՝9 և անցքին վաղվաղակի սնցեալ 
կացքն արրն աոյող^ր և ողջամիտ պդաստոսթքԼ ա 

այնուհետև գոհանային գտեաոնե * և որր ա֊ 
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նուսնեալ փիչէսոփայթն կին , զարմացան և ճշմարիտ 
հիացեալչքնկքն ըիգ իմաստա.թի աաձն և քի*գ եգեալ 
նշածն տ |^նաճք ասկ ♦ զի* զարմացեալ կթ 9ի փէրայ 
աթարֆկ ♦ ալ եվթ մեթ որ աոնեէֆ , այլ կ որ աոնկ 
9ի Յեոն այնոցիկ որ հաւատան 9ի նա « ^յյդ հաւաաա^ 
յէք և– ծէՓ^ 1*1 և ^ «չ քյք ^ *ւ «ւ 
րուեսա բանից > «^լհաւապթ սիրաի 9ի զօրացեալ 
զոր և գութ եթկ ստացեալ Փթիթ 9 »ձ ^ այնուհետև 
զրյսնիցն յայտնութֆրս ինգրեսիիթ , օյ^ բաւակսն զաո. 
9ի է|\1ր հաւատան հ ամարեսիիթ % |Լ^օ կքն |^»տոն և այ 
բսծկթն է \ճսկ նղթա յայսմ՝ ևս զարմացեաչթ 9ի բաց քՏաէ 
յ&՚> և համբուրկին գնա և խոսաոփսնկին բազում՝ ինլ 
օգաեալ 9ի նմսնկ ա 

եհաո յք&*շ *ի թագաւորս համբալն Ընտանի » 
.թանգի զար* իթըև. է*ւաւ \Հոաաամնդիսնոս թագա լոր և 
որդիթ նորա || սսսանգին և (| ոստ աս և \Հոստսնգքնոս% 
որթ թագաւորազուկթն կին , գրկին 9ի նա իբրև 9ի հայր ք 
և ազոթիւթ ինդրկին 9ի նմսնկ ընդունել փոիանակ 
այնր գիր % \քայլնա ոլ փան գր ոյն ինլ փոյթ աոնկր և 
ոչ/ի վերայ թզթոյն ինդայր ինչ՝ այլնոքն քծվն կր նա 
որպկս և յաոաին կր մինլչև գրեալկր աո նա թագա֊ 
լորայքն • |^ս. յ որ ժամ՝ բեր էր ալ չթակին նմա թուղքկն > 
կ**չկր պմիայնակևացսն և ասկր% թկ մի զարմսնասյթ զի 
գրեալ կ աո. մեգ թագաւսրացն , զի մարդիկ էն ♦ այլ 
զարմացարութ զի աե զօրկնս իւր էէտ մեգ իբրու զի մար, 
դիկ ե*(թ 9 և. որդւաքն իւրաէ իսօսևցաւ ը**դ մեգ» | \ւ ոլ 
կամկր ընդունել զթուղթմն ասեչոէէ այսպկս% եթկ ոլ 
գ իա եվթ փոիանակ այսր սնդկն գրել» |\^ա բոնադա֊ 
տեալ եղև ողղթսնսթ յամ՝ միայնակեցացն՝ էրթկ թրիս֊ 
տոնեայթ էրն թագաւյպտն 9 և– զի մի իբրև, տարակաս.^ 
ոէրսդթ գայթակաչեսցքն » |\^ա հրամայկր չնթեոնոլլ և 
փոխանակ գրէր ոնդկն , և չնդունկր զնոսա զի եր֊ 
կըրպագութ կին ♦ և խրատ աայր նոցա 9ի փր կութ իմն և 
մի աէեե ինլ համարել զմօտաւորս և զՅեաւամբ եկեաչս , 
այլ յիշելաաւաւել զսրստրաստեալդատաստսծն և գիլ, 
տել զի միայն կ ճշմարիտ թագաւոր յաւիտենա^ 
կան % | ս. ազաչկր աքնոսա մարգասկրս չքնել և հոգ տա֊ 
նել արդարութ և ադթատաց •և– նոթա իբրև, ընկա֊, 
չան ք յոյմ ուրախ չքնկ/ն $ այսպկս ամենեցուն սի֊ 
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րևքէ քքՏաէկր | *նտէ/և, և աէՌրնէտէան ապաչիքէԽ /Տպաւնէրլ 

Ւոև ղ5՝Հ/Բ * 

1^– ա/սպիսեացս իրք և. գիտո*% ևպև և արաքկա արս֊ 
տասխաևի առևեչաի որթ գայթեն առ. նա , գարձեալգաա^, 
նայր 9ի ներթսագոյև անապատն և ղսովսրսւթ1ր կչոճա 
իւր ի գործ արկանկր ։ |^. բաղում սՏևգամ դկպ չթ»կբ 
գի յսրժամ նստկր ըևգ այնսսիկ որ մտաևկթև առ նա 9 
միաթև համբար ձե ալ չթևկթև որպկո և. քքր^ալ կ ՛ի 
նիկլև • ղի թկպկտ և. նա յետ ժամուց խօսկր ղէյարգ 
բաևիցև ըեգ եղրարսև որ կթև ընդ նմա է սակայն նպթա 
ղգայթև թկ տ եսիլիՏե տեսաևկ նա • տանգի և որ 
գիպտոս թևլ յթնկր , բաղում անգամ* մթևչչյէեռ 9ի չերթեն 
նստկր ք տեսաևկր և. պաամկր \^րապիոևի եպիսկոպոսի 
որ 9ի նեչտսն կր և. տեսաևկր նա գ^նտմևիոս գեռեալ 
տեսչեամբթև • |^ւ երբեմն մթևչդեռ նստկր և. գործկր 9 
իբրև– մեկնեալլ իՏն եղև 9ի հիացումն, և 9ի բաղում՝ 
տեսչեամն հեծեծկր և. մռնչիր ք և. ապա յետ ժամու. 
մէոյ դարձեալ առ այևս որ աևգ կթև% հառաչեաց և. չի 
եղև ահագթե դոդութչI ♦ յարուցեալ կայր յաղօթս 9 և 
ծունր եգեալ կաց Յնաց բաղում" ժամս 9 և կաևգևեալ 
անտի չայը ծ երանթև * |^(. իբրև չի եղեն ամեն երեսն 
գաղութը, և երկեան որթ ըևգ նմայն կթև և ապաչկթն 
նղթա ուսանելի նմաևկ և յոյժ ն եղկ թև գնա, մթևչև բըռ^ 
նադատեալ ասկր այսպկս մեծապկս հեծեծեչսվ» ոաի 
որգեակբ իմ, բաըւղթ կր մեռանել֊ ^ չառաք մթել չև ե^ 
ղեաչև իցկ այս տեսիլ* նղըա գարձեաը աղաչկթև 
գնա % |Կւ^ նա արտասուեչով^ասկր* եթկ 9ի վեր այ ե^ 
կեղեցւոյ բարկութթ իՅն հասաևեչոց կ 9 և եթկ մատ^ 
նեչոց կ 9ի ձեռս մարգկասև որթ նման են աևասևոց շեչա֊ 
լորաց % ՀՀեսի ես ղսեղաԱև տկրուևակաև և քուրք Փ*ո^ 
վաւ քորիր ղի կոգթե կողմաևց և պթսոտկթև գաթա 
որ 9ի նեչտսն կթն% այևպկս հեչ ստահակթև յամեհի անաս՝,՚ 
նոց ոչտ անառակս կայառիցեն էխասակար աևգուսիէտ տ 

ապա հեծեծելովդ և յոգւոց հաևեչով֊ ասկր • տպալ, 
տկն ղյչացկթ ղիարգ յոգւոց հաևկի , թանգի չուպյ ձայն 
որ ասկր% եթկ սեղաՍև իմ 9ի պղծութիւև մաաևեսցի % 

այս ետես ծերուևթև 9 և յետ երկուց ամաց եղև այժ^ 
մոլ արիաևոսացս 9ի վիըայ յար Հակումն և յափշաակու^ 
թիմն եկեղեցեացս ֆ յ որ ժամ և պսպամն բռնաբար յա՝. 
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փըշտակեալ հեթ սնոսաց տային րառնալ֊յ յ որ ժամ՝ և 
հեթսնոսացն հարկ առնեին թողուլ֊գցործ և գալ֊ժո֊ 
ղովեյ ընդ նոսա , և. աաաֆի նոցա առնեին ի է1Էքէհք Աե^ 
ղանոյն գ/նչ֊ ե կամկքն % Լ^այնժամ՝ մերթ ամենեթեսն 
գիտացպթ դի կայտռիկստակ քորւոէխ քայս յայտ արա^ 
րքն կ*նտոնեայ , գոր այժմ՝ արիսնոպն առնե՛ն անասնւղ 
րար իբրև շնչասորթ % ||րպկս դչոեսիլն ետես 9 այնպես և 
եղև ք որպես լուսն որթ անդն կքն % |ք^“^է/» և մխիթա֊ 
րհր ասելով^ թե մի վհատեր աէ տրտմիթ .՚ որ դեր ակր • թսն^ 
դի որպես րարկաչլաւն տեր ք սոյեպկս և դարձեալ թժրշ^ 
կե , և դարձեալ վաղվաղակի սնդրէքն յքնթն (նկալցի 
երկն դիրի դկարգ իւր ք և րոտ սովոր ու թեսն վերստին որ^ 
պես դյզյս պայծառ, ծագեսցե , և. տեսիքիթ գհալածեալսն * 
աանդյմքն հաստատեր ալս ք և դամբարիշսսն տես^իթ սնդ^ 
թեքն *ի յպ»ջ*ն 9ի ր****) երթեալ գնա թեք ալլ» և գրյարեպաշտ 
հսուասան ա մթար ձեր ալ ամենայն ագատուքԼ ամ՝ ուրեք տ 
ք|\օ^ միայն պինդ կացեթ այժմ՝ և մի պղծեթ 
արիոնոան ♦ թանգի ոչ՜ ե այս առպթելոցն վարդապետող 
(մ ի էն | պյլ դիսաց և հօր իւրեսնց սատանայի, ես առա^ 
ւ4լ անասուն եք անծին ուղիղ֊ խորհրդից » որպես և իիր^ 
ր֊սչքն շնչաւորաց » \*^յսպիսի եքր | Պնտոնքն է 

ւ»ձ եք արժսն մերդ թերահասատել թե «յքսչշաի * 
էհթանչելիթ եղեն ի ձեոն մարդոյ , թանգի փրկչին կ ի*9*9֊ 
աուՏՏա որ ասկ ♦ թե անիքիթ հասատս իբրև֊ դհասն մա^ 
նամն խոյ և. ասասիիթ լերինս այսմիկ թե փոփոխեաց աս^ 
տիք փոխեսցի և ոչ֊ ինչ֊ եդիցի ձեզ֊ տկարութք փ ես դար֊ 
ձեսղյ ամեքն ամեքն ասեմ՝ ձեգ֊ գի ղոր ինչ֊ ինդրիցեթ *ի 
հօրե իմեքկ յանուն իմ" տացե ձեզ* ինդրեցեթ և տացի 
ձեզ* |^ւ նա ե *\ր ասաց աշակերտածս և ամենեցոսն որ 
հասաասն *ի նա • դհիսսնդս բժշկեցեք » գչյևս հանեքթ% 
ձրի աոՏքթ և. ձրի տութ $ ^^անղի ոչ֊ եթե հրաման սաՀ, 
լով֊ բժշկեր | *նտոն % այլ֊ յաղօթս կալով֊և ա^ 
նսսանելովյ մինչև, ամենեցոսն յայսնի լինել քի ոչ նա 
եր ■ր առնեք > ա1$Լ֊ տեք էք ոք *ի ձեոն Հ*նտոնի դիպ9 
մարդասիրոսթ խ ցոսցանէր , որ բժշկելն գախտաժեաո ♦ 
|Պնտոնի% միայն աղօթթն եքն և գեղեցիկ կրօնասորոս^ 
թիսմն % 1| ասն որոյ 4– %ի լերթն նստեր • ե թեպետ և 
ուրախ եր վամն ածական տեսլեսնցն, սակայն տրտմեր 
դի 9ի բադմաց նեդեալ լիներ է 
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|* շիասն արտստին եշաներ 9 թաէ»ղի և դասառպտ 
ղաչեթ գնա 9ի շեոՏնէխ իիանեԱ վասն ղի ինթեանթ ոչ 
կարեթն երթ ալ՜ անդ վասն դաաախաղաղն որ գքքնի նսղթ$ 
շրջեին # և աղաչեին գի միայն եկեսչշե է աեսչշեն գնա ա 
|Կւք նա 9ի բաց դառնայիև հրաժարեր և. ոչ՜ կամիր էշլ, 
թալղառ 9ի նսսաշն ճանապարհն է նպթա կաշին 
Տնային և. վիճեին • և֊ մանաւյանդ պդատապարասն պահ^ 
պանա-թի գինուորաչքն մետ անդր առստեթ $ ղի գօնեաշ 
9ի նոչշա պատճառս իիցե * |/<– հարկե բոնադատեալ 
շինեի իբրև, աեսաներ վնսաս ղի շաշին և ողբայի» , է 
զայր 9է շեաոն արտստին տ |^լ դարձ և ալ ոչ՜ եթե անօ^ 
գա֊տ ինչ֊ շիներ աշխսւտաթ իմն նսրա 9 .թանգի րսսշմաս 
շահ օգտի շիներ և. րարեգործու.թի եր մերձաէ-որաթի 
նորա տ |^լ դատասորաւյն օդու.տ շիներ խրատն տապովդ 
և. աււսռեէ թան ղաէՐ պատահել ղարդարութի և. երկշի»^ 
չիլ յաշ, և դիտեշ^թե դատասստամևաւ. դատի» դալ 
տեշոչյ են % ^Նաշչշ սակայն 9ի շիրիմն բնակել՜ աււոռել֊ 
թան ղչաՐ ինչլ սիրեր > ( ^աշեժատՐ իբրև, շւունադաաէրալ 
եղի. յայնգանե "քհյ պետին պահանջեին » և. 9ի ղօրավա^ 
րեն% վասն ղի աասթեաղ աո. նա բաղումս և աղաչեսսշ 
իջանել 9ի լեռնեն 9 և. ապա իջաներ և. խօսեր սակաւ. մի 
որ Ժեր2եչշսւցսճտեր ՛ի փրկութիան 9 և աոաւեշ֊վասն 
կարօտեշոէքն փութ այր % |^ւ որում գութսն ասեին 9 ա^ 
ղաշեր գնա սակաւ. Ժի յամել առ նոսա տ |քս. նա ասե 
վնա% եթե ոձ կարեաՐ՝ յամել առ 2եղ* և. ղուարթաշէւչշ 
և ուրախարար առակ ալ. հաւանեղուղուներ գնա և. 
սեր՝ թե ղըր օրինակ ձկոմնթ յերկարեաշ֊9ի ղամարի յէլ, 
րաշտ չորառթկն սատակին , սոյնպիս և. ւ քիայնակեացթ որ 
յերկարեն առ 2եգ Լ առ 2եգ շ լթեալ՜ լուծ անի» ♦ 
արդ պարտ և. արժան ե որպես ձութն 9ի ձովՀ սոյնսշիս 
Լ մեգ9ի շեաոն փա. թով՜ հասան ելլ, ղի մի երրեթ յ*Լ 
մեաշյթ մոռասղութ ղվանական կրօնսն ա \^բրև լա-աւ. ղաշս 
ղօր ավարն և այլ֊ ևս շւաղումս 9ի նմանե 9 ղարմաըաւ. և 
ասե♦ ճշմարտիւ. այր այ ե սափ թանգի ու-ստի գտանի 
այսչափ իմաստա֊թր \ մանաւյսանդ որ աոանղ դպրութե 
ե ք թե ոչ եր "իրեշի այ է 
Օ օրավար մի որում անուն եր | **աղակիոս ք դաոնա. ^ 

թեամբ հաշածէր ղժեգ գթրիստոնեաշս վասն փոյթ յամնլ, 
ձին ունե րթ օգտոլթիւն տանեշգշ դաժսՏաւաղ արիան 
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սացն • և֊ այնչափ անհնարին եր քսակ և. խիստ և ստա^ 
հակ% մքինչի ղկոՆսանս անգամ* գան հարկանել, և ըզ^ 
միայԽակեացսն մերկացու.ցանել և. տանջել։ |\^ա ա^ 
ռպթեաց աո. նա | ճնաոԱ և գրեաց այսպիսի պատճառս 
9ի թղթին9 եթե տես անեմ* գի գայ բարկութքքն *ի վե֊ 
բայ .թո , հէմնղարտեա 9ի հալած ելցյ գթրիստոնեայսդ ք 
գի մի հասցե 9ի վերայ թո բարկու.թ իմէտն 9 .թանգի ահա 
պատրաստեալ ե քա/յ |#\ւ ք ւաղակիոս ծիծաղելով֊ և. 
թՔանևը»լ ՛ի նա քիկԿց յևրկիր պթոէ-ղթս , և որբ րև. 
բքի*ն թշնամանեաց և քա^ււ սլատուիրեաց պատմել 
տոնի * թանգի հոգաս % ասե »վասն աբեղայիցդ 9 արգ ահա 
Լ ՝Է վևըաք հո եկից» |^է ոչ֊ անցքն աւուրբ հքնգ , Լ 
ևհաա ՝է վիրոքյ նորա րարկոէ.թ"թԼւ» րանղի յաոաՀ կր 
վասևս մի 9ի թաղարին աղեթսանդրացսոց որ կոչի 
րկոսսաւ.. 9 չոգաւ. քիթն | ճ\ագակիոս և. սպարապետն ե^ 
գիպտացւոց 9 և. երկդթեան հեծեալ եք**9 9ի ձիս • և- եքին 
ձիթ Հաղակայ թսվխմուղթ և հանդարտթ թան գամե^ 
նեսեաե որ բուծեալն եքճ* պր. նմա տ || %ք*նլ չի հասեալ 
եքի նպթա 9ի տեղքքն 9 սկսան ձիթն ըստ սովորսւ.թ1րն քսա^ 
գալ լիդ միմեանս • և յ անկարծ ակի 9ի հան դար տա գոի» 
վայրի յ**քՀ/ վիք*հյ նստեր *՝ | իստորիոս 9 և. նա ատամացի 
ց\ճապակ յևրկիր ըեկևնոյր և հարկաեկր ՝է վիրայ *"»֊ 
րա է և. այնպես ատամաա/բթն հերձեաց գթարձս նորա 
ավւնչի անդեն վաղվաղակի 9ի թաղպթն աոնուլսսմնել 
գնա և յերիր ալյուր մեռանելնմա 9 և. ամենեցուն գարմՏւՀ. 
նալ* գի գորա լառաքագոյն ասացին տոն 9 վաղվաղակի եղի• 
Այսպես գառանցե բարի խրատ տայր, և ղս*/րի 

գային առ նա* այնպիսի միտս դներ նոցա 9 մինշի անդեն 
իսկ տքաղվաղսմյի մոռանալնոցա ղամբարտաւանաէ-քմքքն 
և երտտԽել գայնոաիկ որ 9ի բացն մեքլնեց»ա»ն և գնացքին 9ի 
կենաց աշխարհիս այսորիկ % |#ս. գի այսպես վերակացու, 
եր պթկևյոց, մթ»չի կարծել եթե ®ձ այԼոՔ՝ Հ&Լ&Փ* & 
գրկեայէ Լս. այսպես գարձեալ ամենեցուն բաւ ական 
եր յսգտա֊թվ» Հ մքինչի գբապոսմս իսկ գքինտռ որեար» և. որթ 
բաղում* քիչս սաացեալոմնեթ * 9ի թս*ց հարկաեեէյ թո֊ 
ղոէ.լ գծսձևրոէ֊թք՝ աշխարհիս և այնուհետև լինելմիայ֊ 
նասկեաց» այսպես ամ* եգիպտացւսչխ եր քթթ֊ 
միշիյ տաձրալ յայ ♦ թանգի ով֊ պթ երթայր առ նա 9 և. 
սլ Գ*այր լի ուրաիոռթի 9ի նմանկ ♦ աէ Ոթ երթայր առ 
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Գա* որսլ աէեոեալ ղթ կր նմա , և ոլ ամեդէխ վաղվաղակի 
9ի բաց եգեալչքներ <քօլ^ • ո ղթ գեայր աո. նա բարկադ 
ցեալ և ոլ 9ի սեր փոփոխեալլթեեր ♦ ո ղթ ադթաա հա^ 
սեալ աո. նա վասաակեալ և ձսնձրացեալ կենղթ աշ^ 
խարհխ* , և. ոչ՜ իբրև լուաւ. *ի նմսնե և ետես ղնա աբ^ 
համար հևաց դմեծութի և մխիթ արեցաւյսպթասաւ֊ 
թիւնն. ո ղթ միայնակեաց վաստակ և ալ և էթէրալի վա֊ 
րուցե* միայն եհաս աո. նա, և ոլ աոյաւել հղօրագոյն 
եղև • ով֊ղթ մանուկ էր էի* 9ի չեաոՏն և միայն էրտէրս 
տոն ք և ոչ֊ անդեն վաղվաղակի ցամաթեցաւ ի ցանկա.^ 
թեսնցե և սիրէրաց սբսրկեշտոլթբ ողջմիտ կալ* ով֊ ղթ 
գայթ աո. նա վշտացեալ 9ի դիւաց9 և ոչ֊ լիներ հան դու 
ցէրալ• ով֊ ղթ գայթ աո. նա նեղեալ խորհրդովթ 9 և ոչ 
խաղաղաեայթ և ցածնոյր մտղթ տ այս եթ գեղե^ 
ցիկ կրմեաւորու թթե | *նտոեի , որպես յաոաիի* ասացիք 
շնորհս ուներ մեէլեութ1ր հոգլյոց և ՛ճանաչէր վեոաա 9ի 
շոշափմանս և 9ի շարմմուես ֆ և եթե աո. որ թել ղթ աՏփ 
զյ արձակումն և գփոյթ ֆյցաակար խարդախութեանն ♦ 
ոչ֊ եթե նա միայն ոչ֊ խաբեր ինոցսնե » այլ և յայչաիա 
որթ նեղեալ եթե խսրհրդովթ 9ի նոցսնե էփւսուցսներ թե 
ձրպես կամ* զիարդ կարասցեն դխ պահուրդս նոցթս յթե^ 
թէանց 9ի բաց հալածել վասե ղի պատմիր նա ղէյործ 
խոբամսնկոլթ էն և. ղսւկարու (ձիս նոցա » Հանդի ամ* 
ղթ իբրև– ղէղջերու իք աներ ՝ի նմսնե > թաքալեր ևալ և 
համարձակեալ 9ի վեր այ իմաստից խորաոմսնկութեսնց 
բանսարկուին Հւ դիւաց նորա է |^ւ թանի կուսանթ որ 9ի 
խօսմաե կայթն ք միայն իբրև, տեսսնեթե դենարն յայեաՐ 
կոդմանե միայն 9ի հաստատէրալ կայքն մնային կու^ 
սս/եթ < |^ւ գային յարտաթթն կողմաեցե աո. նաէ և. նղթա 
ընդ ամեն էս թե դօ դուսն լնկալե ալ դաոնային սնդրէ֊ե 
էբքև. ՝ի հօրհ յոսղարկեալք Հ ՎՀսքՍղի իրք և– ննջէ֊աչ/ 
նա 9 ամենէթթե իբրև սրբթ 9ի հ°թե մնացքն և լոկ միայն 
նորա յիշատակօթե մխիթ ար եթե դաեձթես 9 և միսնգա^ 
մայե յթեթեսնս ուսսնէլով դիարասն և ղմխիթարութֆ 
վարդապետութ 2ր նորա ♦ դրրսչ վախճան կենաց նորա և 
ինձ ասթման ե յէշևլ և ձեդ֊ Ըքևլ փ սրիա գելով* 

^|\ա^ և այսնորա նախանձելի եթ% *րրոտ սովորումն 
այց աոնէր միայն ակեցացե որ յարտաղթեաձն լերքին - եք&* ♦ 
և յաաւաջագոի* ուսեալի յառաջադկտ Աարգաբեավմֆ 
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իՏեամ&էքե ն(ն աէթ իւրոյ ախախ7(սնքն 9 խօսկր ընդ եալթարան 
և. ատակր% եթկ ՂՀՒՍս 4էք21*** պյցելա-ֆ *աոնեաՐ ձեալ և. ք*պԼ, 
ա/անաաՐ եթ-կ դասրձեալգմեալ աստայսքանրև ասեաՐ1 այսու 
կհրեգթ տեսցույւ • բանալի մամսնակ կ քնձ ասյսուհետև. 
դարձ է իմոյ « չլսնալի մերձ եաՐ աա/աց հարիպա և հքնգից % 
I կկատն իբրև լսկքնէ չային և. գիրկս ասրկաանկքն և. հաչչաՐ 
բուրկքն զծ երանքն « նա իբրև֊ յստար .թաալպրկ 
յիւր տունն դաոնալով֊ գնալով^ խօսկր և. պատսւիրկր 
նոլլա մի աԷՀաաոեէ և մի էթանել ի վաստակողն և մի ձան/Լ 
բանալ 9ի վարս կրանա ւաարութ *Ձն , այլ որպկս հանապա֊ 
զօր ա/եոանելով կեալ9 որպկս լաաւաքն ասացի ♦ փոյթ• 
անե՛լ և ազահելգոգիօե յաալտեդի խորհրդոց և. նախանձ 
սասն ել ընդ սուրբն և ա/ի մերձենալ՝ի հեր ձուասծոալս 
«Տրղետիսնսսս, չլսնալի գիտկբ դնոցա չար և քպիղծ բա^ 
րոյմն • և ա/ի քնլ բնաւ միաբւասնութ*քա անել ընդ աաաա/բա^ 
րիշտ արիսնաաս , չվանգի և. սոցա ամբարշչոա. (մին աա/ե^ 
նելլան յ ասլանի կ ♦ և ա/ի եթկ տեսաանիջխլ զդատասարս 
վերակացուս նոցա և օգնակսնս , յան ալի դադասրելոց կ 
և աաւ սակաւ ա/ի կ նոցա աաւաչչտ աեսիքն իբրև, ա/ահկա^ 
նացուաց % | *աԷ1րք առաւել սուրբ աալահեցևր ալձեալ 9ի նս^ 
ցանկ , և զգուշացար ութ գհարցե աւաանդաաւթիս և ալսլա^ 
տուիրսնս զոր աւասնգեցքն ձեալ* և* նախ աոաքքն չան 
գամ* զառ. *ի տկր մեր հ ^7 ՝ | ալքսսրեպաշտութՆ հ~֊ 
ւատսն զոր ՝ ի ՂՍՈՑ ուսա–թ ա մեներ էն , զոր ճև ես բագուաՐ 
ասն գամ՝ յ էշեցոլ ցանկ ի ձեւլւ 

| ^ եղբյարրն բոնադաակին ալնա չքնել անդ ա/քնչև. 
կատարեսցէ ։ | *սկ նա ոլ կալալ, յաանձքն վաան բաալուաՐ 
քՀլ. էւ,ա3 • էբլ,1է֊ ղ1՚ && ճ1* ^«յյւր ^ ա^֊ց^էբ յէ^*– 
բեաան ք 4ւ մսնաւսնդ վաան այսորիկ գի եգխալտացիլն 
դմարա/քնս հասն գուցելոց և գփո/թ աքաստակաւորաց և ա/սՀթ 
նաւաանդ գսուրբ ա/արտիրոսաց սիրեն աարստել պինդ կտաագ֊ 
*~**վթ և. դնել ւգյլ «ձ ք*/*Ղ հ՚ՊՐ՚Լ– ծածկեն է պլլի 
վերաս/ ա/ահ2էաց դնել և. պահել 9ի նելտս աո. ինբեաանս , 
չանգի կարծեն ասլսու. պաս»աաւ ելգհրաժարեալս իւրեսնց 
9ի կենաց աշխարհիս • |Կւք | ^նտանիաա բաալուաՐ ամնգասաՐ 
վաան պյաարիկ և պեպիսկոպոսան ադաչկր պատուիրել 
ժաադոաիրալոցն , և. ալաշխար հակաանսն յաա/օթ ասոնկր և կա^ 
նաանախ աաաստկր և ասսկր • ոլ օրքնաայորակաան ճւ ոլ բնաւ 
ադաբաալթիւն կ ասլս • չլանալի յաաւաֆ հաբ*խ 4– նահապե^ 
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աաք* Հւ մարգարեի#* մթչև րա/ժմ* սգ^ պահքն շէրխֆ 
նորա, և. նորքն իսկ տեսան աեսրմի՝6ն 9ի շիրմի եդսս. և 
Հար 9ի վերայ կափուրեալ ծածկեար պեա» մինչև֊ յա֊ 

* րեաւ յետ երիր աւաւրր է |^ւ գայս ասելով յայտ աո^ 
նկր սնսրքնելսրսր մարմթտյեա փսքսճանեըյքն ոլծած^ 
կերոն ք թեպետ և **արբ իրե ♦ Ք^Ղէ ք/^5Լ ^ ^ ^– 
սրբագոյն հա»% գտ երանական մարմիննա |^ւ բա գա. 
իբրև. յսկքն պայ*% այնուհետև ծածկեթ* լնդ հողով Լ 
գոհանային ղտեաոնկ բարիղր ուսեալր է |է«^ նա փան 
քէ պՀ*յ* ք^էք • *յ»քշէք ^ փ^բ*** 
արաոչյեն այԽպկս , և. փութարուրսներ գին#» հրաժա^ 
րել 9ի մխսյնակերայքն որ յարտոզնուաՐ քերթն կքն է 

|^ւ իբրև. եկն քէ ներրքն լեսումս յ որում* սովորն՝ եք 
լքնելչ յետ սակաւ ամսոր հիւսնդարաւ. և. կ**չեար *խ**֊ 
սա "րթընդ թրն եթ** և. եթ» երկար որր եղեն լնգնմա 
9է ներթս աժս հնգետասսն՝ վարազն կրնաւոր և. ոպաս 
տսնելնմա փան ծերութէն տ չքևսսա ♦ ես սրւպկա 
և. գրեաքն կ% գճսնապարհս հար#» երթամ*, .թանգի տե~ 
սանեմ* դիս կոչերեալ 9քէ աեաոնկ է | քս. դուզ* արթուն 
կարեր այսուհետև. և գրսագմամեայ կրօԽս ձեր մք կսրսւ^ 
սոնկր, այէ իբրև թե աքԳ արարեալփսւթա^ 
ցաքատ, պահևլդ^օժարսէ-թք՚դ ձևր . տօձպէ գխրէտ քակ 
պխաբէբա/ էքնասակար գևսն, գիտկտ պիարգ փսյրևսքտ 
էն և. ակար գորութքԼ* Հւ արդ մի երկնչիր *ի նորոն ե« 
այլ *ի միշտ • և. մի հնսնայր և հաւատայր այս 
տուրև֊աոիկ շնչդյս , այլ իբրև թե հսնասրալմեէւռնիմթ 
կարկր միտ դնելով սնձսնր Հւ յքշելով գքսրասն գար 
1"ԼսցՔ • »՝/> /Տ՚չ Փցէ՝ էֆտրանսւթք ձևր աո. հևք. 
ձուածողմն և մի բնաւ ամենևին աո. կամակոր թզնա^ 
կամ* արէսնոսմև ք Հանգի գիտեր գիարգ և. ես կփախչեի 
ի նորսնկ փսոն րՕամարտութե նորա և օտարափսսւ 
բարտ-րնէ ^^յլփօսթացարտտ և դատ աոաէ-ևլ մէա֊ 
բսնել գձեգ նախ աոօսքքն լնդ տեսան և ապա #*դ 
սուրբս նորա , գի յետ մահուամն 9ի յաւիտենակսն բեա֊ 
կութքն իբրև, գսիրե լիս և գծսնօթս ընկալրի գձեգ* 
և դար գայս քնգ միտ ածեր ե. ք#ց& խորհերարար « 

ղի Լ&Հ 4"3& ինչ. իցե % ^ ի*1՝ ե. յիշիցէթ 
դիս իբրև ղհայր, մի ոէ-մևթ թոքլ տատ ասՏսևլ ք*ք. 
4*՛ իք յՆքՒք"""» էի 4 ՛ի տանս տարցխ գի֊ 
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ցիրն ղիս , տասնալի վաաՏա այսադիկ եկի ա1տի9իլեասաաՏասՀյայս . 
ճև դիտկտ զիարդ յպմօթ չսաւևկի պասքես որ պայնպիսիսն 
աոնկքն և պաաոուիրկի դադարե՛լ յասքնսլիսի սաաաքորուկ է 
\\րդ ԹազհԿւ *գ-փ և *Փ տ9է&Ք էրգեՊտաքՒ1ոՒ^ 
և ծասծկեցկտ ընդ հողով, և եաչիցի բոՏևս իաՐ աղահեաաալ 
՝է քի •Փոթ դիաաո/քկ պտեղին% բայց միայն 9ի ձկնի. 
տանպի էրա 9ի յարուվ31ան մևաաձրլոց ընկալայց պաս աԱա^ 
ապական 9ի փրկչկն է |^լ բաժասնեցկտ ղիմ՝ հանդերձս 9 
և տատ ղմի մաշէյեակո էս պոր ։իներտոյ ասրկաաանկի անկս,^ 
դք&»% I թսձասի ե՛պիսկոպոսի, պոր ասեկաաաչին նանադ ետ 
ինձ էս յքՏնէքն եղև հքնասցեալ. էս Հկրապիաետի եպիոկաասբաի 
տատ ղմիւս ևս աէաշկեակն 9 և դատ կսղիէթ աաւ ձե/յլպայլ 
եեղէյն պգեսաև . և ասյսաաւհետև աաալք ա&սացկտ 9 որդեակր 9 
տանգի | Պնաոաէև փոխելոց կ աստի և այլ ոլ ևս կ Ը**Ղ 
1եալ բՏոսկեըաց # 
Օ այս իբրև աստղ 9 ևնղթա համբուրեին պետ 9 հասաքԼ 

բարձ պաչս իւր և ետես պսիրելիաան իւր որտ եկքան աքնաէա֊ 
նկ 9 և վասն այսադիկ չի ոլրաիաւթ եասաէբ լիներ . տանգի 
երևեր աաանկեալ դեեչոֆա պի պոսէսրթ* երես ատ նաաւապե֊ 
այամե աադքտն և յասւելաւ աաւ հարս իւր ։ |^ւ նատա սայնու֊ 
հետև ադսլկս ետ նայա ապատոէ-կր* թաաաալեցին աքևա 9 և 
պատեալ պմարա/իև նսրա ծասծկեցին ընդ հաչաք, և ոլւտ 
դիտկ ղտեղքէև ուր ծածկեցին աքևա մինչև ցայժմ՝, բայց 
միայն ինոցամնկ յ երկու ախ % |^ւ որտ առքն իւրստսԽչիւր 
էտ պերաևելգքև ^նսաաանի աչմաշէլեասէքև և քմաշկ հաա/ևդերձն է 
իբրև ղմեծ քէևլ աարսհկքաե . տանպի տե սասն ելաք պայև% իբւ 
րև ալիքն տան . աո ես անկին 9 և արկ աոևեչոէխ պիւրեասաէբտ 
իբրև քմկ աքևադա խրատ ւէիաիքձ-ասրսւթէրն բարձեասլ կր 
յսճաձիև՝ իաևաչութ եամբ հանդերձ աաւնկքՏև % 

|^ււ կ աէսարա&ոքև կենաց աքախճաև երաԽելայքն Ընտանի 9 
և այս կրաճաիաքև և վարաաւչքև սկիպչւև . և եքՅ-կ փղթր ե աք*9 
ատսւ նաարա աաւստինոա-թիև 9 այլ յասյսաէանկ համար եցա^ 
րատ և դատ եթկ որպիսի ինշ ատ կր այրն այ \քնտա&աիսս 
9ի ա/անկոլիմ% ա/քէնչև յայս չափ հաաաակի՝ հասրթ պահեալ 
ալյօմաադաալթքա կրօևիցն է ոլ վաաաև ծերաաւԾն պարտեզ 
ցաւ երբկտ 9ի բաղոլաՐ կրոնիցև և ոլ վաաան տ կար աաւ թե 
աէարՅնոյն փոխեաց ղձև հանդերձին և ոլ իջաք պասս 
ըաւացասւ 9 և սակայն յասմի կաց Ձնաց ամևախաս • տամևպի 
և աչքն կքէն ասողի֊ և տեսամնկր գեղեցիկ 9 և յաստա^ 

0ւցւէւ26ճ 
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մաՏ»ց ոնտէ նորա և ոլ մի ոլ թափեցաւ9 բայց 4^ 

ըեղ լլաեդգրն մաշեալ եղև վասե բաղմմմլեցսւե հասակի 
ծեբուեւայն♦ և ոտխզն և ձեռդթն ամբողջ^ Տեացեալսն. 

ցուցանհր զա Լուրս իլր է և սսՐ իւէր րաե ղսսՐ պթ 
կերակրդր և լուացիւր և պայծառ հանգեր՝, 

ձի<Հ> ղարգարեալ հքն% նա առաւել պայ ծ առա դոխ 4*^ 

րևհր ք և սաւ ղօր ութիւմե յօ մ արա գոյն * |^լ ատՐ արեր 
հսչակեալլինհր և զարմանալի ամեն էր ցանց և ցանկողի 
յայեցանհ պ*"ց «ձ հր տեսեալ գառստքնութ՚էն և գսա/Լ 
սաւ ած աս էր սգւոց նորա յայանութքա է *>ք \օ&ք^ ոչեքՅ֊հ 
վասե գիտուիձէր դպրութե և ոչ֊ վասե արտարքաե ^Տյլ 

իմաստութ եան և ոչ֊ վասե արուեսաի էր էր է 
վասե էսծպաշտուքՅէ– եղև | ^նտոնիոս ամենեցուն ծանոթ 
Լ սիրևյէ » |/«– այս յայ պարգևի ևղևն նմա ղոր ոլ պթ 
ուրասցէ • րանղէ ուստի *է |^պանիա և 9է ^Հ+աղղիա և 
ւխձրդ Գ ՀսաՐ և յ\՝յիրիկկ՝ որ ՝է յևրինն թագուցևալ 
նստհր րչեէի եղև » եթհ «ջլ ած հր "ր աճաՐ արեր գէ^ 
տակ աոնհ գի*–ր մարգսն 9 որ և \^նտոնի *է ակղթանն պայս 
խոստացաւ է է թհպհտ և նորա 9է ծածուկ գործեի 
ցքքե և »ձ արարքն ապդ մարդկաե 9 այլ տհր վնսսա էրրև 
՛ճրագ վաո֊եաէ ամեն եցուն յայտնի աոնհր • ղէ և գար* "թթ 
ը§էրմե% գէտասցեն եթ հ կարոդ են պատուէրաեր նքեւյւքլլ^ 

ղեքչ և նախանձ ա սարքն ութն ճանապարհին լնկալյյքէե է 

|՝,քք 5Լ*է7" ^ "Ա1ըյ ^դթ^րտ * *է "լ"յ(& 
ևթկ տհրե մեր և փրկէչե Հ^էր ^|\>ր ղչիառաւորիչս էւր 

. փասաւորհ % և որր ծառայեն նմա մինչևւ 9է վախճաե՝ ոչ֊ 
միայն յասրրայութիլմե երկեից սանի 9 այլ և ասա որթ 
թա գուցե ալ^ և փոյթ յսնձքն կալեալ են մեկնելով֊ «Լ 
ռաեձնսնալյյայսնէ հռչակ և ալ և հհ)յա կապս վասե իւ՝, 
րեսՏեց աոպրէնութ էն և վասե այլոց օգտէ աոնհ ա*Ր ու՝, 
մեր * |^Լ քմ՝հ պհ**1ր քխչ֊ լքնէցքե ք և հեթսնոսադ առաքի 
լքեթերցաեէջիր 9 ղի գոեեայ այսպհս գէտասցեն ղահր 
Որր (5^<|>՛ ոլ միայն ած կ և որդի այ, այլ ղի և Աք 
նմա մտադէւրութքԼ և ըետաեութր. պաշտօե սանքն և 
հաւատաե 1է նա բարեպաշտութի. 9 գդևսե ղոր նպրա հև, 
թ անոսրն կարծեն թհ ածր են% պսոոա րրէստոնեայր 
յաեդէմաեեն ոչ֊ միայն ղի չեն ածյշ 9 այլ և կոխեն ևս 
և հալածեն էրրև ղմոլարս և ղապա կան էչս 9 որպկո և 
երանելի հայրս մեր \^նաոեէոս արար 9Է փառս այ և 

նորա և սուրբ հոգւոյե յաւէտեսնս յաուէտենէց ա 
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Ս* ԵԵ– րյսրէրխօս կօրոյս աշխարհս, և. էՌրքէ ժարդ քՏր. 
կարճ էրկթտ. նգէտ վէրթն քօր քսնդրկր , և. կօրոյս 
նելտէնս գոր ոմն էր • աՀ>Ս է այսօր վերևովս վասե երթա^ 
ըյյ նորա ^ վեր % խ*կ ապակաւեու.(3բ բագոլյՐ և նեգու 
ոլտ 9է խոեարհս Տեացստ վասե հրաժարեըլյ նսրա 9է 
աՈքևիէ տեսէյ> , եղթալտ ♦ առժամայն էսկ յորժաաՐ 
հրաժարեաց ծերանէն 9է մէնք% օր և յա ղազս տէեգե^ 
րաց էր բարեխոս* երանելին |^ւ«ւձ , ահա միանգամայն 
էսկ անկե աչ կպէծանեցստ , և վշտացեալ լիքն թե ամ՝ աա%> 
րևրթս աո. հասարակ, և բարկա,քժրե այ հասեալնախ 
7ճսրակէ զ^յգէպտոս • և. ահա հեռանալն նորա 9է մինի 
ևցոյց գմեր էոկ էքնաս ապականոա֊թ ք» | յւյ որչափ ևս , 
ասէ ք սսսաձրլհամարձակա^ԷՅի նորա ցու.ցցէ գեղեալսն 
յևրկթա պուրախսւթիձէ » | յ*. մթէչրյևո. սուրբն յէրրկրէ 
էր ք խօսէր և բարրաոէր և գսուրբ ձեռս էւր միշտ տա^ 
րածեալ անելովդ աո ած և խօսելով ընդ նմա վայել 
շացեալ սլայծաոանասյր ՝է աէր , և էիանեք բարկուքժե 
•լ աայր էմոյլ և 9է վերին խորհուրգսն համարձակելովդ 

"Ոէհք*% “7 “ՓԳ^ԱՍՐ *®՜է՛ |։«քք 
ձեոՏձն աքն ամէիոփեալժողովեցաւ. և ոչպլ գտաւ. օր կա^ 
րէր արգեըոլէ մինի պիիուՅև բարկօւվժեամն , և արդ 
յաեկարծակէ ծորէաէ էի և վշւոացու.ցանէ գբոլոր էսկ 
գաւյաո և ապական ել կամի դամ* ինչ* |^<– Հանգի |^ 
հարսն*յորժամ՝ սկսան հարուածին լինել 9է ժոդովըր^. 
դեանն ք գրսուրվառն աոեալ ընգդէմ՝ բարկա-թ6 աք 
եկաց ւդոջէլըվ֊ գնա 9է մէի մեռելոցն և 9է մէի կեն գա ^ 
նեասցն, և ոմանց ոչ եա մեոանել և բարկավմեն այ 

\ 6 
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էՀսները ՝Է իոՏոսրհ ոլ թողայոյյ ք և ղոմսՏա պահ և այ 
կէրնգս&ի, իսկ ղմահն 9ի բայ դարձոյյ, և դադարևալ 
ևկայ բար կութին այ պաակասևլով՜ յարդարոյն % ֆ**կ 
ծևրոլնին յևրկրի և–րաէմղին |Տա«ե մինշգևո. կր ընդ. 

ղսուրբ բուրվառն միշտ ունկը 9է վեր կախեալյ և 
ղբարկութֆտ այ շէջ^յեալչթողյյր յալ աո մևդ։ |^ւ. 
արդար եւ յոր ժամ՝ սուրբն այն ընդ մերդ կր 9 ոչ ևս կք ♦ 
և սուրբն այն մինչգևո. ընդ մևդ կր» բարկութրն հեսի 
կր 9է մքքեջ* և իբրև անյ արդարն ֆ դարձևալևգիտ ժա^ 
մս/եակ և կջ աո. մերդ ղտրդեչէչն ի*~ր չգտանեքով 9ի միլ 
քի մե-րում% | ղոր արտասուս հևղյրստ և կամ՝ ղոր 
ոդբս ողբասյուզ» որ 9ի չթնադ և 9ի պրանչելա գործ սըր֊ 
բ*քն գսատ և 9ի մևծ բար կութ երեկ պաշարևալթ 
եղեստ է |^ւ ա(,էէ փրմն ղի դևդ այսմ՝ սչ՜ գաանևչ ոչ 
կարևվթ 9 ասրս այժմ՝ աո. ձևդ ապաւինիվթ որ պարսվտ 
վնորա նմւմնսլթիմմն աանսւը սուրբ աշակևրստ ևրանև^ 
րյքն , որ սարսւ որևալ 9ի ձևդ պարտիր Հսքւցց^ վարդա֊ 
պևտոլթքէլե . ոպՀԼ Հրատ ՝Է ակր * 

շք ԱՈ՝ 

ՊԱԻՂԱ6 ՄԻԱ6ՆԱԿԵ8Ի 

ք| Ահ\ հր այր հողագործ, և. աոէա ևէ աժքփծ և. «&. 
արատ և սուրբ վարար, և մտաւոր կարգ այ բարևայ 9 
և ամուսնայևալ 9ի կարգս աշխարհիս ♦ և պատահևայ 
կինն չարաբար և այլանդակ 9ի գործ շնութն* * ՀՀանղի 
^1|ււյլյլընդ ժամանակս ժամանակս բայօթևսյ չինկր • 
և յաւուր միո^ ր»լ եղև 9ի տուն իւր և ևգիտ ղնա և 
քրիղևղն 9ի միասին % բար բաս և յալ, ծերն և սակ 

էր <ք/ք հոպագորև և աո֊աւևլ ամրիև և աճարաա և սուրբ 
հարոէփ և մօաաա-որ կարդալ բարևայ , և ամեւոնայևալ կր *ի կարգս 
աշխարհք • և կինն նոբա շարաբ–բոլ պաաահևայ և այլանդակ 9ի գործա 
շնոա-թէ– < օՀանզի մ ամանակալ. բաչյօիմևայ չինկր է և կինն չարսլ 

1»/» կայԿ* գորձկր անվեհեր « \ակյաւյէար միաԼ ևկն 
՛ի ասւ% իւր յանգասաանայ իւր , և յանկարծ ակի եմեւա և ևգիա գնա 
և գսեղեիէն նորա ՛ի միասին • իսկ նւտա յերկիւգկն 9ի փախուսա գաս 
նալ և աներևոյթ չքնել ոլ ժամանեցին է |ակ ծերն բարբաս ևայաւ աս. 
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Հևոօա • արդարէւ» աա»էմ* ձէդ այսօր արձակէցկքլ գէա է 
Օքեք է |^ւ սակ ցսիպէպևօ աս է մ* այսուհէ֊ 
աև. չկ իմ՝ ամույ»Հև , էրթ ահա ունիս պդա 9ի կքևութ1ր 
և. պմաևկոմևսգ յորդէպրոլթէր ք և. ևս այոուհէտև. աոնիմ* 
միայևասկէաց % |;\ւ ոչ֊ ումէր ասաց ք և չոդաւ. գնաց 9ի 
վսՏևս էրանէչէոյև Հ^նամևի է 

|^ւ իբրև ևհաս 9ի դուրմև* րախէաց պդուրս քօրճթք&տք 
և էէխ 9ի դուրս էրաեէչՀև ^նոաև և սակ« ով֊ էրս քլ. 
կամ* իւևդրէս % |#ս. սակ Հևա *1|աւյզ* էրս կմ* և 
կամիմ՝ միայևակէաց չինէչյ սակ Հևա |%աւձ« քօւ 
այր ծէր ևս և ո/ևցէաէ֊ պժամաեակպլ ոչ֊ կար էս մէայ*. 
նակէաց /Հևէլ* այլ պարտ կ էրթալ֊֊ 9ի դէօդ մի 
և դործէլ֊֊ և օւաէլ ղկաոորակն և. փաււպւորէլ գած 9 
րամեղի ոչ կար էս համրէրէլ նէղութՆց որ էն յսՏնա֊ 
ապատի % |^րք ծ էրն ասկ • պամ* որ Հևչ ասէս ինձ* աօնէմա 

Հևա | Պնտան ♦ ասացի »թէդ թկ ծ էր էս ք էթկ կա^ 
միս էրթ մուտ 9ի միարաևակէցաց վաևս ճւ չէր Հևդ նոսա 
ապա կարոդ 1րև պծէրոլթք րո մխիթար էլ* |^սւ այսպիսի 

նոսա և ասկ» միր երէքնչքտ ղի շար ոչ֊ ունիք ինլ աոնևլձեպ֊, «||լ լՈէ֊ա֊ 
րոսթ ինձ ղոր ասեմս ճշմարաութթ ՛ի փծ* ահա այսօր ապաաևցայ էրս 
I՛ ձկնջ֊ և ՛ի սնոաէ ունայն ութՀ աշխարհիս > Էւ ասկ յսեղիի/ն • փէ^լ 
ասեմ՝ այսու, հ ե աև սա չկ իք ամուափն , երթ ահա սաճիս պպ֊ա 
՝իկն ութՆ ք նոյնպկս և ղտուհս պայս 4 էօք դոյյյ որ ինչ իք կ% րեպ֊ 
ուհիս ը1/դ կնոջ֊ այս որի կ , և սչյլ ոշ֊ կ իք այ պրտի կ ծ/, նոյնպկս և ման֊ 
կունս իմ՝ վյեպ֊ յորդկդիրս ե դե ալ յիյխն • պի ես ահա հրաժարեք ՛ի 
ձկնջ֊ և բովանդակ յեյք աշխարհկ , 4 ասճիք միայնակեայ՛ որոլք 
յանկսչյի ՝ի հերուն հե ակ , և ելիյ էօծ պփափադս իք և պայս հասն այն 
ասա էյի , դի աո.անյ կարծ ե այ և անհոդութթ կայիիր » *)֊այս ասայեալ֊ 
Այ֊ ՛ի նսյսճկ 4 ՛ի բեակութ% իւբմկ և ՝ի պաւա կացն և ՝ի դոյէյն • ոչ֊ 
քել աո. ե ալ թոշակ ընդ իւր , այլ իբրև օաար ղբ այնպկս և դե ալ գնաց 
նախ յեկևպևյին դեպքն , 4 կայեալ անդ յադօթսյերկարս արաասուօր 
յանձնեայ փնթն յԽծ, պի կործանեսյկ դթշնա մին կենաց աո. աքի նո֊ 
րա • 4 եյեալ դեայ *ի հանս յանապաաին երանելւոյև կխաոնի տ 
է<– իրրե եհաս *ի դոայսճրախեաց զդուրս խր՝2(թին , 4 եկն ՛ի դուսն 

երանեյքն (^««1 4 ասկ» ով֊ես 4 կաք պթնչ֊խնդրես։ Ա//4 ցեա <Հաւպ֊» 
ևս եք, ոՀ հայր, մարդ դյլեհիկ, այլ կա միք է/իայնակե այ յինել. սպա 
ոկր և ժոպսհեա պիս ասս »թեդ֊ և լիյ պփափադս իք ։ ^ Տէ,ա 

• դու. այր ծեր ես 4 անյեալ ժամանակհթ, ոլ կար ես միայեա֊ 
հևաՑ Ժ^Լ* "Սև սէարէ" և երթ ալ ի դե օդ֊ մի և գործել և ՈԼաել 
պիոասրակն 4 փա ոյաւոլել պթծ , հասն պի ոլ կարես համբերել նեա 
պութէյ սր են յաեապասփ * իւք ծերն Օկաւղ ասկ • պիօք պոր ուսուա 
յան ես ինձ ասնեք, ոտէ հայր պաաուական , միայն ժողովի ա պիս։ 
յնա հայրն • ասացի քեղ֊ թկ ծեր ես , այլ թկ կա միս երթ քուա 
*ի մի արան այ հանս 4 լեր Հևդ նոսա որ կարող֊ են պծերութիէնդ յ>ա 
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84 օյսւր* ^աիղատ 
բանս դժուարինս ասաց ծևրոյե և փակևաց ղցյէւբսն և 
#»ձ ևլարտպթս էԱՀ*Ըս ասուրս* ծևբե աչ մևքեևցաւ. 
անտի % յաւուըն հքխգևըոըդի ևլ աըսատս , և իբրև 
ևտևս |^ա<ձ ղ&ևըն ղի կայր աևգ ասկ ցԽա* ևլ գնա 
աստի, ալևոր , ղի ձանձրացա.ցան ևս ղիս • ոչ֊կաբևս քալ 
գու. աստ • աս և ևևր ցՀ*նտոն • չիթ հնար սցլսւր մև^ 
ււանևլթևձ , բայց ևթկ աստ « | \տևս Հ*նտոն թկ կևբա^ 
կուր ինլչռւնի և ոչ֊ քուր > և այս չորթ աւա֊րլթ ևն ղի 
աոնի աստ արւանց ուտևլշյ և ըմպևըյյ ք խորհևցաւ. ընդ 
ժիտս իւր կինտոն և աս և • գուցէյ մևրւանի ղի տխմար կ 
և ոչ֊ գիտէք պահ և/ , և աօւնքՏն ինձ դատաստանը յոյմ ւ 

ասկ յ^նտոն ցծևրն • արի եկ 9ի նևլտս , ևղթյայր է 
|^սւ արւևալ ^նտոնի ընգ աւուրսն ընդ այնոսիկ ղման^ 
կութևաե տիսն ղսլահս և ղաղօթս, և թրմևաց \^նաան 
արմաւևնի և ևտ ծևրոյե և աս և ցնա • աո. մանևա գայա 
շուան որպկս ևս մանևմս « |^ւ մանևացքէևրն մինչև, ց/ևէն • 
ժաէէե գիրկս մինչև ևրկևրիւր և թսան , և յոյմ աշխա^ 
տևցաւ. տ |^ւ հայևցևալլ ևտևս ևրանևլին ղմանուածն և 
ոչ հաճևցաւ. և ասկ ցասմամբ • ոհ ղի չարաչար մաեև^ 

մխիթարնլէ \յւ պայս աոացեալ փակեաց գգուրսն լինգգեմնսրա և ոչ 
ըն կալաս գծերն և ոչ֊ կամեցաւ ալնա և ոչ֊ ել արապթո գշորս աւուրսա 
խ»է ծերն ^աւգ ոլ ւՌկնեցաւ անափ է է*, յաւուրն հինգերսրգի 4լ 
արապթո հայրն , և էբրև ևաես գծերն գի կայր անգեն% ասե 
ցնա . գէրո. ևս ասակն ես և ոչ֊ գնայեր . ասացի թև գ֊ մի անգամ՝ ոչ֊ 
կարես կալ գ.ու ասա , արդ. մք ձանձրացա լցան եր գիս. աէ ալևոր գոլ, 
երթ գնա ասաէ , րնգՀր նեգեալ վչաացուցանես զիս. և գոլ. Հարգ 
կաչով֊ արապթոյ ոչ֊ երկեար 9ի գա գան այ անապաաիո որ շրքին ասա քի 
գիշերի . այլ արգ գնա, ձի այլ յամեոցիս ասա * Ա«4֊ ծերն Հաւ^լ 
ցհայրն Աձառձ . ով֊ հայր պաաուական , մի կարծեր թե գնալոց եմ* 
ասաի ես , գի չիթ հևար այլուր մեո֊անել ինձ , բայց եթե ասա աո.աքի 
գրաց թոյ% \ակ երանելին եաևս թե կերակուր ինչ֊ ոչ֊ ունի 
և ոչ֊ քուր , և այս չորթ ա լուրթ են գի ա»լնի ասա աո.անց ուաելոյ և 
րմպելպյ, խորհեցալ ընգ միտս իւր և ասե • եթե ոչ լձնգո»%իմ գոա 
այսպես, գուցե մեո-անիյի սա ասա, թանգի ախմար ե ե ոչ֊ գիաի «ք«Լ 
հել֊ք և աոնին ինձ գաաասաանթ յոյմ տ 
Աայեմամ ասե հայրն ցծերն ^աւլ« արի եկ *ի ներթս , եզ^ 

բայր » Ե^-Էրրև֊ եաո. գծերն 9ի ներթս *ի խրճիթն իւր , ասկ ՛ի միաս իւր . 
սա ոչ կարե մ ում կա լել յ անապաաիո , և յեաոյ գնայ և նախաաեալ֊ 
այ պան ե գչէսրս միայևակեցացս . պարա ե փորձել գժու Ժկալութիւն 
սորա » Հ^այնմամ՝ աէւեալ \Հևաոնի յաւուրսև ^յայնոսիկ գաիս մանկու֊ 
թեան և յոյմ *ի պահս ե յագօթս , և թրմեաց արմաւենի և եա ծե^ 
րՈյն և ասե ցնա • աո. մանեա գայս չուան որպես ես մանեմս է է^«. մա^ 
նեաց ծերն մինչև ցինն մաՏե գիրկս իբրև երկերիւր և թսան , և յոյժ 
աչխաաեցաւ ։ Էս հայեցեալ ե աես երանելին գմանթւածն և ոչ֊ 
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^էցլք » ^ակէրա և գարձէալ֊ սկսիր մաեէլյ |#ս. պահ էր այե 
որ հքէեգ ք և կր »սյր ծէր և անց է ալ֊ ղժամանակօթ • և 
սյյնպկս պեգէաց | *նտմե ղծէրն , ղի փախիցկ յա շիա^ 

տութքն ւ էրան էյի ծ էյի րակէաց ղշուամն և. դար֊ 
ձէալ մէսնէաց մէծաւ աշխատութբ * |^ս էս»էս |^նտոե 
դծէրն էթկ ոչ֊ տրտնֆէաց և ոչնէդասրտէաց և ոչ֊խ*1֊ 
մոոէցաւ (իշ֊ և. ոշ~ ամէնևքէե կև2քիուն ծնաւ յ էր էսս *ես֊ 
րա, և յոյմ ուրախ էդի Հ^նտոն իբրև դչոյե էտէս ւ 

|^ւ է դև. էրէկոյ և. ասկ | նամն ցծէրն • հայրիկ %էթկ 
կաաքիս ՚ճաշակէվխ փղթր մի հաց # |\»^ *խա ծէրե » որպկս 
և կա միս ւ հայր * |^<– յայսմ՝ աուաւէլ֊ ուրախ էդի |^լ 
աոոև, ղի ոչ ընթացաւ յուտէլն , այլ֊ յ^նտոև կրթ֊էաց 
դիշխանսւրև ք էլ ասաց% որպկս գոլ կամիս է սրա է Ա1>. 
ասն ծէրոյն սև ղան, էլ արբանէկկր սուրբն | *նտմե ծ է֊ 
րդի իքՓ^~ դմանոլկ մի է |^լ էբէր էգ 9ի ս է դամն պստ֊ 
ցամատս չորթ > այս քէնբն վէցէրորգ մասն նկանակի միոք է 
և. ծէրոյն էթաց մի և. ղէրիսն շոր էգ 9ի ս է դանն • էւ 
սկսաւ ասէլ֊սադմոս էրանէյին \^նս>ոն% էրկոտասանսադ^ 
մոս էւ էրկոտասան ծունր էգ ւ |^ւ յայսմ* ևս փորձէաց 
դծէրն • իսկ ծէրն աոաւէլ֊ ևս յօժարութլՅԼ կայր յա֊ 
ղօթս վ>ան *նս»ոն է լ *րրև կա տար է ցին ղէրկոտասաե 
ժաէէե և սկսան ուտ է էյ էկէր |^աւ& ղմի կոտորն և այլ֊ 

հա1ճևյաւ և ասկ յասմամբ. ոհ չարաչար մանեյեր և աւերեյեր , արգ 
յյակեա անղրկն և գարձեալ֊ սկսիր մանեյլ* Է^հ. անսուաղ֊ կր հինգ– օր 
ծերն ՊՀաւր և նրթևալ֊ կր , վյանղկ հնայևալ֊ և անյե ալ ժամանակհթ 
էր • և այնպկս պնգեայ ղծերն հօչյրն Հֆաոն պահհթ և աշխաաութթ , 
Ղէ ք*"Հշէ և փւՓԽՀ յաշխաաանայ * երան էր չի ծերն Հալյլ 
կեայ ղյ֊ուանն և գարձեալ֊ անգրկն ման ե այ մեծաւ աշխաաութեամի է 
էլ եաես հայրն Ա^«ււ)ր յարերն եթկ ոչ֊ արանշեայ և ոչ֊ նեղասրաեայ 
և ոչ֊ խոժոո.եյաւ ինչ֊, և ոչ֊ ամենևին կն7քիձն կրնալ, յ երեսս նորա , 
պաքե աեսեալ֊ հայրն \ֆաոն յղյժ ուրախ եղև* 
ե1 էրրև ԼրՀՀհք ^ • ա"է հպ/ր* \&–"ն շներն . հայրիկ, եթկ կա֊ 

միս 7քաշակեվի փ*Հ$ր *ֆ Հա2 * շնա եերն • որպկս և կամի» > հ"ԱՐ * 
է*– յպյաՐ ևս աո.աւեյ֊ ուրախ ևպև հայրն \%եաոն, պի ոչ֊ րնթաշալ. 
յուաեյն , այլ֊ յան ձնե այ պիշխանութիէե և ասաշ% որպկս գու 
կամիս արա ւ 0այնժամ* հայրն Ա1ր«ււ% եա եերոյն սերմն և արրանա֊ 
կկր նմ՝ա իբրև մանկան . և եգ *ի հերայ սեղանոյն հայ պարյամասա չսրս , 
սցսինրն վևյերորգ. մասն նկանակի մի ոք֊, և եթայ մի իւր , և ղերիան 
եերոյն տ Էլ սկսաւ ևրանևյին և աոայ ղևրկոաասան սաղմոս, 
և երկոաասան ծունր եգ ւ էլ յայսմ՝ ևս փորձեայ ղծերն • իսկ ծերն 
տա.աւել֊ ևս յօժարուվմթ կայր յարլօթս ,թան ղհսսյրն Ա%«րօ% * \*րրև 
կաաարեյին գաղօթս ժամուն և սկսան ուաելյ եկեր \Հթաոն ղմի կասրն 
* ՀԱԼ "Հ Ժևրձեյաս . իսկ ծերն յասշիկ ուակր * \րրև եաես եթկ հայրն 
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»ձ մնրձնչյաւ. • իսկ ծէրրն յա֊շէիկ ա~ակր » |^Լ նանա 
նթէ |^<քււ& էրթոզյ և նա ոչ֊ մնրձնչյաւ.* և Տէայր 
աաե ծնրոյն մինչև. սպաոՆստյկ % |^ւ իբրև. նանս ծնրե 
նթկ նթալ\^նաոև, նթալև. ծնրնա |քս. սակ |%ւօօՏր« 
կնրք և-ղշւայր է |Նէ ծնրն * նթկ դու. տս.տէրս% և. նա ք և. 
նթկ դու. ոչլ տս֊տնս և. ւ»լ էրս $ ♦ քէծձ շաա կ 

միայնակ էրազ էրմ\ Լս. աս է, ^եա ծնրն * էև ինձ շաա կ 
թանգի և֊ էրս կամի մ* միայեակնարյ լիննչ է |^ւ դարձ էր ալ 
յարնան ճւ արարքն ժամ՝ և նրկոաաաաև ծանր էրգին $ 
|^ւ իբրև, կաաարէրչյքն. գսաղմոսն ք և աոին մին մի (ա*^, 
տնղկն և. ննջէրչյին սակաւ. է Հւ յարէրսն 9ի մէք քի^քրր/ն 
և. սկսան պաշտէրլմինչև. րյրցմն % 

|^ւ էրտէրս \^նաոն ղյօժարուիՅք ծնրոյն էլ. զնրքՅ֊ալ 
գհնա կարգին աչա/ղքսւթխ , և սակ |^»աւ& րծնչէն* 
հա ղչսէփ աււնր ♦ արդ նթկ կար էրս հանասրսգօր այսպկա 
աոՏտէրչյ լէրր ընդ իս ♦ նթկ ոչ« գնա ուր և. կամիս է 
ծէրրն ♦ նթկ արւաւնլ էսս թանգայս յաւնըրւո ոլ գի^ 
աէրմ\ այլ այս մ՝ նա սաՀսկ էր մ։ ■ ^ստյնժաւԲ \^նաոն սակ 
ցնա ♦ ահա յանլթմն էրղէրր և. դու. միայնակնաչյ է |^ւ 
հա7էնյաւ. \^նաոն յամ՝ տիարս, ծնրոյն , ^ կաաարէրալ 
ծաոյպյ էրղև ծէրրն ւ |^ւ յնսա ոակաւ. աւյուրրյ <ւ&% 
ցէալյ րթսնդի աքոդ կր |*նտոն յամ* գործս բարիս է ճւ 
արար խրճիթ մի 9ի բա էյն այ յիւրմկ իբրև մղոնհթ չո^ 
րի*աթ * ասկ |*նտոն թնա ♦ ահա գօրա.թ–քն 

ևթսգ^ յաՀեժամ՝ և նա ւ/չ մևրձևյա*. • հայրն ՅէԼայր 
ծնրօյն թկ սպաոևսյկ գիգևալ բաժինն աո.աքի Նորա » \յւ իբրև գտա. 
գար և այ և նա և ոչ ուա կր, ասկ սուրբն յևևրն . կևր, ևղբայր * 

ևևրն • ևթկ դու. ուտսես և ևս , և ևթկ գոլ. ոչ ուաևս% և ոչ ևս * 
հպյր* \&աոն.ինձ շաա կ գի ևս միայնակ և այ ևժւ էՀբկ Հևա 

ևևբն՝ և ինձ շաա կ , .թանգի և ևս միայնակևայ կամիժ լինել% 0այն֊ 
ժաժ յարևան և արարին սէգգթս և ևրկոաասան ևսւնր և գին է էւ իքք^– 
կաաարևյին գսագմսսն, աոին մկն մի խոաևգկն և ննջևյին սակաւ. 9 և 
յարևան *ի ժկք֊ ՚էիէիրի ^ սկսան կաաարևլ գսքաշաօնն մինչև յլգյսն « 
է«. ևաևս ևրանևչին Ա^աււէր գյօժարուիՅք ևևրոյն և գիրթ այն գհևա 

է^Րքք* աչքքքՀՐս&& * և ասն յևևրն • ահա էԱափ աո֊ևր* արդ. ևթկ 
հարևս հաևապագօր այսպկս աոնևլ, շիր շնգ իս . և ևթկ ոչ գնա ուր 
և կամիս* էւ ասկ ծերն • ևթկ աոտսւձրչ Հան գայս աւմրշուո ոչ գֆա 
աևմ*, այք այոմ* ևս հպաաակևմ*ւ (Հայնժամ՝ ասկ հայրն Աէր«սձ • 
ահա յանուն Լզիր և գու. միայհակևայ % էլ հաճևյալ. ոուրբԽ 
\ՀխաոևյՏեգ վարս ևևրոյԽյէօմի, գի կաաարևաչ ծաոտսյ ՝Հ*ի ևգև ծևրն * 
է«– յեա սակաւ. ինչ անյանևշյյ աւուրյ ասկյծևրն. կամքս գի խրնիթտէ 

արասյՈէՀ , թանգի ահա գօրութթ* *$յտրի յաիսգիայ թևգ֊ գի և գիր 
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&պէա9 էի ^ղՒր յիաքհակէրաց, արդ չնր միտքն, 
էրթաէշ | *նտոև գծնրն 9ի խր7էթի անդ, ձև գնաց 
յխք խրճիթն ւ 

իբրև նղև աէՐ մի ծնրոքն 9 խորհը տույսԽ նմա 
յայ բմշինլգ^իսսևսքս ձւ գաԽտաժէ^աս ձև հաստատնլ 
նմա 9ի կարգ էէիայնակնցոսթե՜ ւտսնչնլապկս % |^ւ յա֊ 
լյուր միոք ածին գիւ. ահ ար մի աո. |^|ք|ւ^, չար աաաւձրլ 
.թան դչարս է |^ձ. էրանս |*նտրն գնրիտասարղն , ասն 
ցած արն ♦ ար» քւքւձ՛ ծնրոքն կ ք գի նա էթրժանաւ֊որ նղև 
շնորհացս այսոցիկ % |քս. աոնալ՜ նրաննյւգքն գսրստանին 
նէքն աո. ծնրն ձև ասն* հսք/Ս հրամայնա դիւիս 
նըւննէ 9ի պատանւ ոյս ք գի փաոաւյորնսցի սՏեան անասն 
մնր Լ\&ի ՝\*Հ*ի * ծնրն « դու. գինչ֊ գործնս * 
յ^նսսն « նս «ձ մամաննմ՝, թանգի ունիմ\ |^լ 4*^ 
թալ գսրաոսՏեքքե աո. ծնրոքն և նկ1ր յիւր խրճիթն % 
1Հս»րու.ցնալ ծնրոքն և. կա/ր յաղօթ֊ա ըստ սովորույթն 
խ֊րույՐ* ձև իբրև կա տար նայ գաղօթսն էլը , ցդևՏ» • 
որպէյս ասաց հայրն \^նտոնճ նլի պատանւոյդ , գի փա^ 
այաւյորնսցի անունն այ է |^\լ ^ձւէր մն ծա ձայն սկսաւ. /Յքյ^ 
նամաննլ գնա և ասն ♦ ^ դաոնացնալ ծնր է գի կայ իտՐ 
և թո գի հաըսծնս գիս տ նրաննյքլև աո գմաշէյնաէլն 
և ծնծնաց գթիկունս նորա և ասն♦ նլասաի որպնս 
հրամայնաց թնդ հայրն Հ*նաոն » քձևՏ» սկսաւ. հո*/֊ 
հոյնլգ^նտ»ն և լԿ|ասլ շուայանաէթ և արբնցոդթ ք 
գի ոչ֊ նրբնթ յաէէ$** էւրնանց խորտկհթ ք գքնշ~ բնակու֊ք» 
կայ մնր ընդ ձնւլգի գինդ բսնադաանթ < |^>ձև դադա^ 
րնաց դևն 9ի խօսից անտի 9 ասն ծնրն ցդևն♦ նըմնէ/ս 
նթն նրթաէՐ ասնէՐ իմոյ 1 ասն դևն • չն^ 
չանն մ՝ աստի չնյաննմ» |ս#Հր սուրբն նլ9ի խրճթէքն 9ի 
հասարակ աւյ»ւր 9ի ասքի ժամևւ. • ձև աքնպկս նր անգին 
ասթ֊ սսւաւնլթան գՀքնոցն \լ\աբիյոնի% |^ւ նլծնին 
արտպթս և նկաց 9ի վնրայ *քի*/ի միո^ իբրև գսիւն 9ի վն^ 
րայ խարսխի ք և ասն ա/սպկս • գա֊ գիտնս է • ^ է որ 
խաշն ցար 9ի պմնաացւդյ իղատոսկ $ °ձ իքաննմ* 9ի *քէ֊ 

• 

Հայ%ակևայէ վամե այսսրկկ պարա * թեգ յխել Հայն և փալասս֊ 
րելղԽծ* ծնրն* ծղիյէ *րպէ* և հրամայեք, հայր« է*, ապա ա֊ 
րար նմա խրՀՀթ, »ր նր բայագդյն յէ^րմկ էրրև մղոնս չորս ՝Է Հարայ֊ 
րոէ Հ և անղ. եթող֊ ղեա , ՀանղԷ ևաևս ղի այր կաաարեալ *ի չափ 
հասակի ևղև ծերն %սալ, և ինյի դնաշյ յիւր խրճիթե * . . . 
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մկո է և. էոլ կնրայց և ոլ ն*րբից Փ՚Ժ֊ 
պայս 9ի սչատսնւոչս • ւ^Տ»ձ ^ խօսկր , աղա^ 
ղակնաց դևն և սակ • գնամ՝ գնամ* աստ է, պատ ևս 
գէս տարաժամ՝» Խլան և՛ մ՝ ^ սչատսնւոչս և այլ «լ ևս 
դաոնամ՝ 9ի սա % շսա բսնի ծնրոչն նլ դևն և նմուա 
9ի վիշապ մի, և մնծութինորա իբրև կանգունս վաթ֊~ 
սան , և սողնցաւ նվն սնկաւ. ^ հո էխ կարմիր % |#ս. 
տարնցաւ բսճն որ ասկ • նթկ սւնիցիթհաւասա ֆ և չն^ 
քինթ փոփոխնսցքն 9ի սիրտս հովոլ է Լս.ձդարձ էր ալ ակրն 
մնր ասաց • յօՀ հսնգնայց կամ՝ յով֊ քնակևցայց, նթ-կ 
ոլ 9ի հնպս և 9ի խոնարհս և որ դաչան 9ի բանից իմոց * 

|^յ» *իք*ԲՔ 4/®* միայնակն ցին ՕՀաւպնայ նրսննչւոչ և 
արբյոյ և խոնարհի և ամբհի, և սա նդև օրինակ ամն^ 
%այն միայնակնցաց , և վախէճմննցաւ չէ և կատարն ալ 
ամ՝ իրհթ ♦ և 9ի միայնակնցսւ(31էրն նկաց աժս րաո.ա. 
սան ք և ընդ ամ՝ հարիւր և օւ/7 աւ/՝ և ամիսս վնց • 
|^ւ ննջնաց նուրբն յամսնասմն հալի որ օր .թսան և ք6ն 
կր% յաւուր ուրբաթ–ու ♦ և թաղնցին գնա \*մօնաս և 
\^նտոն 9 որթ կին աշակնրստ \^նաոնի ւ 

Ե** է*» ք»“*ք ^ *յ^ V պաաանւ*քն այն , 4 գնաց 
/«է» ^ #ձ»*ք # . V կանգունս վաթսուն 9 
սթհր *ի չթաոն անապաոփն այն մ՝, և ադրթիայ սրբսյ+հարյն \Խաո ինչ֊ 
ոշ ատւնկր , ոյլևրևնալ ևրբևՅն՝ գաոնայր անգրկն ՛ի չէրաոն յարան֊ 
ձաւին յորքն ի*–ր • ՚ք մաաննլ գիւին աքն *ի նա , նոքեՀամայն սա֊ 
պոոկնալ ևկն անկաւ. *ի ծո^Խ կարմիր որ կայր ընդ֊դՀՏնսրա % է*, կա֊ 
սսսրևյաւ բանն տ • • • 
Ա*/" *էն •ե,ԲՔ Գ»*^–57 +այճ~հևշէ% նրանն# սրբոքն 9 դի խոնարհ 

կր անչափ և հեգ ամննևին և անբիծ՝ և պարդամիա % է^. այապկս կա֊ 
յքնալ *ի միայն ակնյութէր ամա յաս.ասուն չի և կաաարեալ ծ/ իյպր 
ածահաճոյ վար ույ է է^.ընգ ԽէՐ ավը կննայ նդև հարիւր և ութ ոսՐ 
ն 4Ւյ Ոէմիա . 4 վախճաննալննչնաց սուրբն %աւգ յաւուր Ուրբաթ ու ք 
4 թադնցին զեա \Հչէսնաս և աշակնրպբ որբոյն |Հեսանի յեա 
վախճանի նորա • 
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1, արասցուր պատմե՛լ պվարս երանեյցյն || նլ. 
կաք այ տ |^ւ/ \| եղոն եղկ ընդ երանելին ակար այ աժս 
❁թսաե և երկու., և ուս այ 1ի նմանկ ղգործս հաւատոց ք 
ղի հաւատացեալեր աո֊աւել վատն ղՀ աւ ատացեալս և 
ընարեալ և հաճոյ այ % | այս խորհուրդբ եին ծերոյն 
սրբոյ • որրան ղողին կրկնեք » փասս տայը այ երիցս և 
ասկր ♦ 9ի սկր եղյսսրց մի վհատկոստ լինիր » |է պահո և. 
յաղօթս անհամար կր • և. եթե Ըք^Ը 4^"*** հաէ–աաէ*$ > 
փոյթ֊ յ անձին ուներ տեսան ելա |^ս. չուաւ յսւմեՏ&ե 
եթկ |\1քնեսիտոն գամ* աւուրս կենաց իւրոց ղայն ոլ^ 
տկր որ ոլ ընդ հոպ անցանկր • | \լ այսպես հաոտա^ 
տեաց երանելին || ակար , ղեօթն սսՐ ոլ ուտեք քքնլ որ 
ընդ հուր անցանկր ֆ բայց միայն բանջար հում* ուտեր » 
և. եթե ոսպն ուրեր թրջեալգաս/նկր ♦ և այսպես ղեօթն 
ամ* ուղղեաց գամ* խորհուրդս իւր աղատութբ» 
դարձեալ չուաւ սուրբն ||*ակար վամն այըյյ որուԱն ե^ 
թե հաց կշոով^ ուտկ գինն եր որդ բամին նկանակի միոք% 
և– ըեդ այն աոաւել նախանձ 1ի մա ի եդ & երանին « 
արար հաց և. չորացոյց յոյժ ֆ–և մանրեաց ղչորն և արկ 
9ի սափոր մի նեղաբերան • և յոր մամ՝ ուտել կամե^ 
նայր 9 ղձեոսմն 9ի սափորն արկաներ ֆ և. որ դայր 9ի ձեոին 
ղա/ն ուտեր ♦ և. այս ևս մեծ ճդնութիւն կր որբոյն ւ |^ւ 
յսմնադատեցպր մեր սակաւ մի Թը^լղ^ա^է և տալ 
ուաոելնմաէ |^լ նա ասկ ցմեղյ* մպրսաւորս ոլ տայ ինձ 
դադար ք դատ ղի դատիր ղիս • ղայս պահեաց ղերիս 
ամս 9 և դարձեալ սկսաւ ուտել ղ$ինգ մասն նկանակի 
միոջ֊ ղչորս ամս * |^ւ չորս դորակս չափեր և արկաներ 9ի 
յաման * տարւսյ9ի տարի այն եք ըմպեյի նորա » դաքԼ, 
ձեալ յայլ կարգս ուղըոլթեան մատնեք ծերն % 
ք^յսպես եդեալկր հաստատունի 9ի սրտին իլրսւմ% 
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վասն Քնոք ղի յաղթնսցէ նմա * և գաք ս թտն սբաոմնաաաց 
ա/նգ ղի աալ ժտի ըևդ յար կա է. գբաաաաՏա տիւ և աքքթաամև գի^ 

շիր ղիյ«պթԼցից ք*"Ս ♦ հի Գ տա–^ ***& Ւ՚Ր&Հծ •&֊ 
րէր ղիս և *ի քիշիրի հարահահաքմ% ֆաասակասր ♦ և նթէ 
»ձ վաղվաղակի 9ի պարայր մի մսանալ էի և աաաաակաաաւ &ֆ 
յափշտակնալ 9ի յիաոյ 9 ^ ցսաանատնայ 
քքխո/ իմոյ ե. 4*աչև իբրև, ղաման աաւնասքնացնաաալ* և. ասքո^ 
պէս 9 ասաց սուրբն , ղի յաղթնցի խաոյ է |^ւ ք այս ղի «է 
սացի ձնգ աո. ֆի խրատ , ղի յորժսաաՐ պահիցէթ 9ի իըոք 
և. \ի յճաոյ%յասյնժաաաաՐ դեւե ձաա&աձրուէ– «լ մնրձննայ9ի ձէրղ>ա 

|քս. աէխաչայնաւ նրաննչի ննրն նստէր 9ի խցին իւրուճՀ 
մֆղուկ մի 9ի սրումն նստաւ ♦ իսկ նրաաաննքի ննրն շաինաաաց 
ղոսո/ն և ճակնաց ղմմղուկնէ Հյլիբրև նանս ղարիմև մըժ^ 
ղըկքքն ք թտն ղքՏնթն սկսաւ բասրնլ և. աս է ♦ ս/ևձամբ 
ղչաանձթա աէաէժ քմեդրնցից . և. սկսաւ խորհնլ քիադ միսա 
իւր և ասէ% ղինշ իցէ արնանսայս սաաղաշխարաաւթիւն է 
|#ս. չսգալ, աո. աֆւղքնակնացն \\ո*Էքհփ 4. խոստովանն,֊ 
ցաւ ղիրսն ա նրաննչի ծնրն Լ^ովսէվա ասէ* նրթ9 նղ^ 
բսայր » ասյգ ար նան ղրս/ցր նն 9 չիարնմ% ինչ֊ ասնէէ 
| ^այնժամ* ծնրոխ մնրկսացնալ յիւրմկ ղ^անգնրձն իւր 
և. նրթնալ յանասրստ և նստնաչ֊ անդ ամիսս վնց ♦ է 
տնղնացն այն պյնպէս էխն գոոողթ և– պինակր* ղի սովոր 
էին ղխաաղս վայրննիս աաւտնլ* և այնպէս արարթա ղմար^ 
մխա նորա որպէս գէլ գաղանաց կրծնալ֊ յոսկնրաց ա 
յնաո ասնցաննըց վից ամսոյև 9 դարձաւ ննրն անդրէն 9ի 
խրճ՛իթն իւր , և ոչ֊ ատ ճանաչիր նթէ աէր \\*ակար իցէ % 

|^ւ իբրև նաչև աքիրիս աւուրս 9ի խցթա և ասէ ♦ ցաաՏա^ 
կաաՐ ա/սաաննլ֊ 9ի դրախսԽ էկրանիս այ և •^սամրիսաաց • |^ւ 
խնդրէր խորհս յայ ղի մսացէ 9ի դրախտ կախաարդացե % 
և ասէր% թէ լունալ է իմ* թէ յաԶաՐ ժամ՝ վաոնալ 
կան դևվյն չգար ութն քնդ իւրնս/նքխ « յլսճաղի Հ^մնէաճա և. 
Տ^ամրէմն անկնցին տունկս և այսպէս աա/խսցաաւցքՏա ախա 9 
ղի ոչ. գ*ո* "–ր^Ք էոև &ափ և ՊՀՐ ղի յղր 
նոցա յնրկրի էր ւ |\յսմ՝ դրախտի ցանկացաւ նրսՏանքԷ 
ծնրն նաաւայն ^^ակաաարխա է ղի փորձնսցի 9ի դի֊ 
լացն է |#ս. դիմնաց նրաննլի ծնրն դՏաալյ և աասսքնաղագ 
աաւնասէնմա ղարուաանակն իբրև նաւավարս 9ի խաղա ք և 
նլնալգնասքր ընդ աաանապատն % |^ւ աոփ 9 աաաէ 9 աորցթակ 
մի նղիդն և նշանակնցի քքեդ աղա անցանէի՝ գսանղիսն և 
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ասսկի • յորժամ՝ դարձաք ց ի խրճիթն , առանց աշխա^, 
տութ-է էկից* \*բրև մերձ էդկ 9ի դրախտն մպմնաւ մի 
և կր գիշէր , րուն առ ղիս % *քայրէնի և չար դևփն 
չոգան ժողովէցին ղէղկգմն և արարքի* տրցակ և էգքի» 
քի*գ գլխով֊ իմով֊ա |յօ. յար է այ էս և. տէսի ղէղկգն տրր^ 
ցակ արարէալ և էդէալ ընդ իմով֊ և աս է մ*• 
պար» մէծ շնորհս արարքի* քի*ձ % և այս 9ի կամաց տէառն 
էղև և. ոշ 9ի դիւաց% ղի մի յէղէգան առաքնորդութիւՏ* 
ասպաստան էդից , այլ 9ի շնորհս տէաոՏ* մէրոյ որպկս 
ամպով առաքնորդէաց որգւոցե | %պա*յկլի յ ահա գին ան^ 
ասպաաքի* գթառասուն ամ** 

Հ^բրև մէրձէցայ էս 9է դրախտն, էլին ընդ առաք իմ* 
դևին ♦ ոմանր կստաւկքի* >ոմանր աղաղակ կին % ոմանր վսՀ, 
պկին ք ոմէմեր կրճկքի* ղատամունս իւրէանց 9է վէրայ իմ\ 
ոմակր իբրև ղագռաւս թևացկք/ն ղէրէսս իմ* և ասկքքն ♦ 
դի էկիր , ||ճակար միայնակէաց , փորձէլ֊֊ղմէզ* միթկ 
միաբան ութիւն ^ մէր ընդ ձէղ֊ միայնակէացսդ « այն ոչ֊ 
կ շատ րէղ֊ ղի ղյխկէրմն մէր հապածէցէր յանապատկն 9 
և. ոչ֊ քի*լ հաւասարու թիմն կ մէր քի*գ ձէր 9 ղի էկիր 9ի 
սմրղիս մէր ♦ շատ է միայնակէցացգ ղի ղանապաան թո^ 
դսքթ ձէղ + այս տէղիս յան ոմն մէր շինէցաւ. ք չիր հնար 
1քքնէլրէպ֊ աստ է ղի քմնդրէս մտան էլ յ այլոց արարս♦ 
ղի յորմկ հէակ մէռէալ էրն շինոդթ սորա ք ոչ֊ մտնալ֊ 
է որդւ֊ոյ մարդոյ այսր « | ±բրև– այղր և. ախր յամառէցան 
դևյի* ք յայնժամ* ասկ ծ էլի* ցնոսա ♦ մի անգամ* մտա*, 
%էմ* տէսանէէՐ և էլանէմ* գնամ* աստի է | Ա*կ դևթն ա. 
սէն ցնա ♦ էր գուիր մէղ 9ի ածն որ է լան էս % 
Ս%ակար ասկ ♦ պայս աոնէմ\ և գևվի* ամնդկն չիր էղէն 
առաքի նսրա % 

|^վ. մաի ք ասկ 9 և տէսի պամ* ինչ և. էղկ անդ ղէրիս 
աւռւրս և. առանց խռովութէ էլի անտի է յէտ րսան 
ալյուր դարձայ անդրկն 9ի խուցն իմ\ և ոչ֊ ՜ճաշակ էցի 
պախրան աւուրս ոչ. հաց և ոչ֊ քուր մինչև ղիրսն կատսլ 
րէցի * իբբև էղկ ղէրիս աւուրս 9ի խցին ք էրևէցաւ 
ինձ 9ի կէրպարանս աղ ք կան դև մի և ունկը 9ի ձէռքի* 
իւր*էւ*Ր կուժ մի և հանդէրձ նորա սպիտակ, և շրքէ^ 
ցաւ ղէրիս աւուրս , և յաւուլի* էրրորգի յսՏնդգնէցաւ 
և սակ ցիս • առ արբ քրւր > պէ ահաւասիկ մէամնիս 9ի 
պազրգյգ • |^ւ էս ոչ֊ է տոլ նմէս պատասխանի % 
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աաակաւ միոյ չոդաւ աղիիէլն եԹ^ար բոբասչան մի է եբեր 
պկաթնն և ասե • առ. արբ *Ը*քյՂ 1 ՚Ժ մեռաանիրիս ^ 
•Փ^ՀքԴ • I/*֊ յսՍաՐ ևս յէփթարևցին պէս շեպրՀք* 
այ է ի յաջոաչեալած | ^ակարիոսի 9ի գործ՛ս և 9ի 
շնաարհս ն– %ի բժշէութիս «> %ի գործ լերթն 9ի չէրթա շի^ 
նուասծ առներ ա գի էիտԱքքէ արջառդ ^ կահագործի կայթ» * 
շնորհս բժջէութէր ուներ , գի բիւրս բիւրուց դիւասհապա 
բժշկեար է 

||ա թ*թն |ակար չուաւ աիասան աիսնար միաաի » և. ահուն 
եր լերթն |\ենեսիտոն% թե ա/եծ 2քգնաւորր էրն տան 
գամ* աէիասյնակեարս * |^ւ էս ք ասե» եաչէ իբրև, աչչսշիաար^ 
հական մի հողագործ, և հնգետասաան օթեաքաանպա 9ի 
պատ եաՀ> , և չըգտյ ընդ անապատն և որ օր հնգեաոա^ 
սան էր՝ հասի 9ի աիսնան ևնստասյ առ աչաաւրան գեօթն օր 9 
և «ձ կամե՜րան տեսան ել ղիս ա |^ւ յետ եօթն ասույա 
ետևս վարդապետն 9 որում* անուն եր ^1|այլմէոս 9 սչյր 
ըետրեալյ և շնորհս ուներ նախագիտութ ք % |^\լ ծասծ^ 
կեար ած դեր տևելիքն || ակար, ղի մի յ այ անէ սրի ձ ատ իցե 
նա է պատահեալ նմա 11*ակար ասե *ի*ա • աղաչեմ* 
դԼթեղլ ժոալովեա աչիս 9ի վանս տո, դի և ես եալէց աֆասչ^ 
նակեար » |^ւ ասե չքնա *1|աչլմկոս ♦ դու սայր ծեր ես և 
անրեալժամանակօթ , ոլկարես աքիայնակեար լինել, սս^ 
տա եղթալտս 9ի ման կութք ընդ այսմ անեալ էրն , և դու. 
յայդ չափսդ ոլ կար ես տևել աստ 9 և ելան ես 9ի վա^ 
նարս և հաս/հարես գմեգ և ղրաղումս գասյթ ակաչեցաաւրաս^ 
նես% |^ւ ոլ կամերաս ժողովել գծերն տ |^լ իբրև առ 
դուրան եալեալ գեօթն և աչտաան օր աաՈրնևթ» ոլ քնլ 
կերեալ և դարձեալ ասն կաս յոժա վարդապետին և ա^ 
սե * ժոաչովեա աչիս • եթե ոլ պահեցիր իբրև գեաչրյսրոգ 
և գործերից , յ այնժամ հրամայեա հասնել աչիս 9ի վա֊ 
նաց տոց է |^ւ հասան երոյր Ա|աատա/Էաա դեաչբարան գի «քւլ 
աչովեսցէրն գծերն , տանգի կքն 9ի աիսնան յաքն հինգ հսՀ. 
րիլր այր է և կաաէեցսն աա/ենետեաան և ժողոաիերթա գսչչրն % 
|^ւ իբրև աանրթա փ*տր մի ժաա/սնակ 9 և ա/տին 9ի պահս 
աչյիաներաարաչն * և ետ ես կէ^ակասր գիւրաատսնչիւր ասռա^ 
տթաաաւթիանս , ոաՌանտ պահեին աչերեկոյն 9 աաաէակր *գյա^ 
բաթն հասնեին 9 ոմանտ յաաաան կայթ գյիսուՕն 9 աամակտ 
9ի հաանգիստ եաչբյսրրն փութասյքն է \*սկ ծերն 11ակար 
եկար յաանկեաան միավ^ յոաոն գյիսաՏն մինչև գատիկթա 
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կաաարեցաւ , և. ոչ֊ հաց և ոչ֊ իուր եմուտ %ի բերան նո֊ 
րա ք և ծոճտր ոչ֊ կրկնեաց ամենևին « բայց /ֆայն կա^ 
ղամբակուրծ ուտեր ^ կիւրակե մթեչև ցմիւս կիւրակէն % 
|^ւ յորժամ երթ այր 9ի պետս իւր 9 ձեօտն գործեին ք 
^րաեղի չու.ասեամաե էր • և 9ի բերաեոյ նորա ոչ֊ դթ այլ 
ինչ֊ էջհը% բպյց միայն օրհնութիւն* 

յ() աչն էրրև տես անեին եղբյարլրե է խռովեցաե ամե^ 
նէտեաե էից վարդապետին և ասեն ցեա ♦ հսն ղսա՝ասպթ 
տի է եթե ոչ֊ ելաեեվխ ՝ի Հ>էն այսօր է ^() այս լուեալ 
յեղյւարցն մեծ թե ^Հարմկոսի՝ հարց ցեոսա վասե ծերոյե 
եթէ գործ ոճէի ♦ և ասացին նմա որպես գէտէթմև % 
|^ւ սկսաւ ինդրել յա/ ^Հստմկոս վասե ծերոյե եթե 
ով որ էցէ նա տ | Կւկ հրեշտակն 9ի գիշերքն յայսնեաց 
նմա և ասէ ♦ սա է |)*ակար միաքեակեաց $ Լ^այնժամ 
կալաւ գձեռսնե նորա ^1|ստմկոս և տարաւ յե կեգեցին 
և եհան մօւո 9ի սուրբ, սեղանն և ողքոճաեաց փ*ա և աս է ♦ 
ով֊ծեր կատարեալ֊և բարէ 9 դու ես |^ակարիոս և /Յւ«լ 
գուցե ր յինկն ♦ ես ^ բաղում ամաց փափագ օճէէի աճլ, 
սան ել էէթեզ֊* շնորհ ունիմ Հ>եգ ղի ղմաեկտեակդ իմ՝ 
յոտին կացուցեր , գի մի պարծ եսցին և ասասցեն% թե 
ոչ֊ ԳՀ/բ էբբ^՜ գմեգ* և այժմ՝ աղաչեմ՝ ղթեգ երթ 9ի 
տեղքն րո , շչք*տ է մեգ որ շինեցեր գմեգ% և. աղօթս 
արա վասն մեր տ |^ւ լուաւ նոցա և յուղարկեցաւ 9ի նո^ 
ցան է սաղմոս իւր 1ւ օրհնութեամբ տ 

դարձեալ֊ ասեր երաեելի ծերն ♦ եղի 1ի մտի ի^ 
մում եթե գհինգ օր ղմիտս իմ՝ և գխորհուրգս աո. ած 
արարից և ոչ֊ գյւաղեցայց յինչ՜ ուր էր , բայց միայն աո. 
ած իարհեցայց տ այս իսոըհեցա/ %է սրա ի իմում՝ և փա.լ 
կեցի ղդուոն խրճթին և գաւթին 9 գի մի ոթ եկեսցե 
առ. իս % |^ս. սկսայ իսօսել֊ քնդ իս յ երկրորդում աւուրն 
և ասեմ• գդոյշ կաց րեգև մի քսորհիր դու գմարդկաե 9 
այլ֊ խորհեաց դու յերկինս* յերկինս ոճէիս դու հրեշ֊ 
սոսկս և հրեշչոակապետս և գզօրու թ իճա և գսերոբես 
և. գթերոբես և գած որ ամի արարիչ֊ ե ♦ մի ի քռաներ 
դու 1ի ներթոյ երկեից 9 ղի մի աեկաեիցիս դու 1ի իսոր^ 
հուրդս երկրաւորս % ղերիս տիւս և ղերիս գիշերս 
այսպես կացի առ ած 9 և այսպես սրեցսՏ* վասե իմ դևտե 
և֊ իբրև ղբոց բորբղթեցաե և. իեռուցքն գոսկերս իմ* |^ւ 
այսպես կարծեին միստ իմ թե այդմ 9ի ն երթս ասա այլ, 
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քէ/և գիսէ յթւչշևս. կայթ>, խսսք»գ& Սի քուցթւ և. 
հարթտ յոսկէրս իմ) և ոչ֊ դպը տէսի անդ 9 և վիրաւյդմր^ 
ցին գէս չարաչար դևտև 9ի ժամանակին յասխմիկ 9 սա^ 
կաքե »ճ կարացթս հսՏմրլպիարհօւրդս իմ*յաքաբչկն իվՀ 
4 * 4– աՊա աք*>օէ.հևաև չսգա/ թացի զդագա գւսւթթւ. 
|/է պայս գի ասացի ձևգ, ևղթարջ , աս. ՛ի քպսսա ասա֊ 
ցէ • գի յորժսսՐ այսպկս լէնիցխֆ , դևյխ •Որրկջ կռուին 
թևդ մէդ֊* 

1/*– դարձէալ սակ . յարէրսն իվիրայ խՐ խորհուրդը 
շ^ագայութէաճ» և կամէթն հանէէ քիս 9ի իսրճթէն և. 
աս էրե • բարք» է տևդլ Հքիէ" ^ փասաւյորիս 9ի մարգ֊ 
կան է ւ |^ւ կամէթ» վարէլդիս 9ի Հ^ոաՐ,տաղ*պ> և. 
աէքն չյէ*% թէ էրթ և սանդ տարոդէա գշնորհսն այ « |Կք^ 
էրաննյի ծէրն անկաւ. 9ի խրճիթն 9ի գնտնի և. ձդէաց 
այոսմն ընդ դուրոն և. ասէ ցշրքագնացաթՆ դևմն փ տաատրԼ, 
շնըհթ քիս արոատս էթէ կարէը 9 էրս իմով֊ ոտխտ այլ 
օւրէը ոչ֊ էրթամ* էթէ կարէտ տանէլդիս այսպէս 
դատ գխոէտ * | յրդմամի ասէր ծէրն% թէ այնպէս ոստս 
ընդ դա-րսն կացին մինչև, ցէրէկոյն < յարէայ և֊ 
րևկոյքքն 9 տանդի նսէմ էր , դարձ է ալ ի յ/յյ4յր^ւ սկսսէն 
խոովէլդիս խորհուրդը* |^ւ յարն այ 9 ասէ , յյյէ որթ 
մի տար նւ կոշտ 9 և ևդի յուս իմ՝ և. շրքքէի անդէն 9ի 
տասն $ |^լ և էխ , աս է , յ\լնաիդը տաղոտէ այր մի 9 որ 
աւնըսծսւ. էր նկնդնցւդյն 9 *Հճէսդէն մնան, ևաոևս քիս 
և ասէ . դքնլ բարձնալանիս , հայրիկ » /խդՀը աշխա^ 
տիս « |Նէ ծ էրն « աշխատն մ՝ դաշխատիչն իմ9 տասն դի 
ընդունայն այսօր սուրհանդակ կամկքճ» աոնէլ դիս է 

Հֆտանչէչիս այս ||\ւ#քքյքք պատմէր դայս բադում՝միայ^ 
նակնցաց և. ասէր վամն | ^արկոսի ծնրոյ% թէ ոչ֊ յա 
մէտէ օրէնս աո. նա էրբէտ 9 այլ հրէշչոակ այ աոնոյր 9ի 
սէղանոյ անտի և. տայր նմա « բայց միայն պդաստակ 1ճր֊ 
սինն տէսի էս |1^ա^ք|քք է ||մարկոս 9ի մանկա֊թէ իւրմէ 
մինչև, ցծնրութի՝ոչ֊էտէս դքյթն մարդ9 դի հէդ֊ասոսսէլ 
տան դՀՀէդս էր և իմաստուն կատարևալ և. էր այր նս^ 
րա 9ի բացն այ 9ի մինի ասպարիսօը հինդ հարիւր է 

էդև յաւուր միում՝ էրթալ աո նա ♦ իբրև չոգայ կացի 
աո պատուհանին » և. էին ավխ կննաց նորա հարիւր և 
վնց ամ) դհարխր աՅծ յ անապատի կացէալ և դվէցաէՏ» 
թևդ հօրէղյւօր իւրոյ ♦ մարմինն վատ է ալ և. ատամանս 
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բնաա ոչք անկքէ սկսաւ հելն կռուելլնգ քՏտեսն 
ճւ ասկ ♦ չարահեր ք ղքյնչ֊ կամիս այսուհեաև, և. դասն 
հեր է շուայտեալ պորտոյ հասաք* և ի&ցն զիկքն թշնա^ 
մսնկր * ահա և գինի ճաշակեցեր և իւպովյլոտսդ օհեր9 
արդ ք^ձ կամիս այսուհեաև. % դարձեալ ասկ ցսաԼ 
տսնայ ♦ երէ3– թափ կաց յինկն այսուհեաև , թշնամի 
ճշմարտութե , ղի ոչ֊ ինչ֊ գսաներս ղիս , ղի գերեցեր դիս 
և. աւար հարեր ♦ դի իաը»^ դօտս իմ՝ կտուր օհանել և. 
գք&ի կտուր ճաշակելշ |^ւ այսպկս կագ եդեալիբրև 
քնդ ըեկքքքի և– դարձաւ աո. իձտԿ և ասկ « աղճաաեալ 
աղե որ ք մինչև յ երբ քնդ յ>ել ես * 

\\՝ակ*պա Հև Հքւյսգքքէո* և \*^րթէէճւ և. |ՆՀ5^/քՏ> 
կամկցստ 7էշմարաել փասն երանեըլյն ա^ոհսՏնու * | հ#4՛ 
\քւադրիոո * երթայբ յիւրպթսնչիւր խրճիթս և. կաց*, 
ցա*թ յաէԸքթԱ և– ակսցազ» ձ արժանի լինիցի տեսան ել 
դերսնելի ծ էրե հ^ոհաՂւ • |^ւր դադարեցի մի օր ֆ 
և 9ի միւսում ալյուրն փակեցի դգօւրս խրճթքն և. գնացի 
քի կալմանս հնդկաց չ և– որ օր ^թսսն Լ ութ կր% հասի 
9ի վսնս նորա և. տեսի դի փակեալկր նա ղխրճիթն իւրֆ 
եւ նղթա շքնուահ սանկին * և հերսին աչս սաիօրութիսն 
կր ք պշարսաթն և. ղքյիւրակկ միայն տեսսնկր դեդթարէն • 

իբրև, իմացաք րալյւ կացի մինչև \ի շաբաթն օր , և 
շաբաթն օր ։ի յերիս ժամուն չսգաք ղի նստկր \ի պա*, 
սալհանքն 9 և որ երթայր Ղքէ ողողին սաքքԸ ասկր ♦ ա*, 
դօթս արարկթ փասն իմա |^ւ իբրև չսգաք ես ւ ետ ինձ 
օղքղխ և ասկ թարգմսնաան ♦ ուստի գաս և կամ ընդէիր 
թողեր ղ&եքն\ք>ւագրիսս միայն և դու եկիրայսրա 
դեռ լնդիս իսօսկր, եէլն իշխսն աշխարհքն, և եթալղիս 
հերն և սկսաւ քսօսելլնգ նմա ա տեղի ետսւ նոցա ♦ 
և 1ի շատ քսօսեին նոցա ձանձրացաք ես » և 9ի ձսնձրա^ 
նախ իմում արսնիեցի ես ղհերսյն և ասացի • դիս ար*, 
համարհեաց և դախ շուն պատօւեաց * այս խորհեի 
ցայ և կտմկի ղնալյ\*սկ երանելի հերն՝ կարդաց դթարգ֊ 
աեէճն և ասկ ♦ երթ և ասա եղլւօրն այնմիէլ մի նեղա^ 
սրաիր ք այժմ արձակեմ դաս և իսօսիմ ընդ ^եգ գթ*ձ. 
և կամիս % |\^ա գիաացի թկ հոգի գիաուե գոյ ինմա։ 
Օայս իբրև լուայ համբերեցի ա \քլ իբրև գնաց դա. 
տալաղն 9 կարդաց դիս և ասկ ♦ լնգկր տրտմեցար և 

- տրսնջեցեր վասն իմ, եղբայր • ոչ֊ գրկալ կ * ասկ 9 ոչկ 
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պխ”հք էՒ*հհ ՈՓ^Յ» •հքԼհէէԼսճքքաՅ • ԳՔ^Ն 
կամիմ" և գտաեէոՐ) նոյնպկս և֊ դու գիս ♦ Լ էթկ Խո 
դւթէգլ ®ձ մխիթարէմ\ «յլ^ միփթարէսցկ գթէգ* «ա 
ըմխւնէաէ *՚ֆ կապանս սատանայի և. յիլա աշխարհիս , 
դու. յամ* ժամ՝ գհէտ էրթաս % ■ ^այնժամ՝ ագսգ֊ 
չէրի գծէրն դի աղօթս արաացկ փսմն իմ\ է– իմացայ 1ւ 
գիտացի թկ ար դար է ւ գիտնաւոր կ* ^այնժամ* կոպաք 
ցաքղյ ձէումնկ *նորա ք և գահ էակ իւր էդ 1ի հէրայ Տրև 
տի իմոյ և. ասկ էյիս ♦ ընդ շատ նէղութի ունիս անցա^ 
նէլ դու և. յսյԺ պատէրագմրունդ պատ ահ էրն րէզ% • 
ժամ* գնաս 9ի պատճառս օրհնսւթէր գոհութե 9 պաասՀլ, 

• Պ^Ղ հա3 սցսոլ–հէտև. և. միփթարէս^ 
ցէն գթէէլ9 և մի նէղիր յանապատին է ք^^Հ^լձ– պայս է֊ս 
ասէաՐ ^>էդ մի պիտոյ էղիցթն յ>էդ էրթալ ի գաւյաաւ % 
գրէալ այսպկս կ% ոչ ղթ արկանի ձէոն գմաճոէի և. դառ^ 
նայ յէտս • |^ւ յս»յս ոգտէցայ էս 1ի բանս գիտնաւորթե 
և. ուրախ էղկ և. գոհացայ պայ • |^ւ դարձ է ալ ասկ էյիս 
գիտնաւոր & էրունթե • կամիս էպիսկոպոս չինէլյ |\#ճ*ւ/ն 
էս է*Ր էպիսկոպոս % | Աէկ ծէրունթե ասկ ♦ սրոց դադարի 
էս ա ասէմՀ 9ի խոհակէրոցի պուտ անց և սափորսց * 
յորժամ՝ մէղանչէն թնձ% կապէէՐ գնոսա , գսչուտկունսե 
ասղիւ և. համէմովյ գսափորսնթրով և գթնլաէէ գիտ֊ 
նաւոր ծ էին * թհ/լ տուր անդր գխաղդ « էպիսկոպոս սւ^ 
նիս քին էլ և. շատ նէղութիւկդ հա սան էն տէգ* էւ էթկ 
կամիս փախչխլ ի նէ ղութին 9 մի է չան էս յ անապատ կն ♦ 
յամնապատի էլթէդ ոլ էտ արնկ էպիսկոպոս է Լս հրա^ 
ժարէցի 1ի ծէրոյն և էկի 9ի տէդին խՐ ուր կին է և պատ^ 
մէցի հարցն վամն ածպաշտութ 2ր գիտնաւոր ծէրոյն * 

ասէն ցիս ♦ և արդ էրանի կ դէդ, էղբայր է գի էդէր 
արժանի օրհնութէ ծէրոյն է մոռացայ գյսսնս ծէ^ 
րդքէ *յըր ասաց վասն էպիսկոպոսութէ– է |^ւ յէտ էրից 
ամաց խօթացայ էս , և առին իջուցին գիս էղրաըթն 
պէրսս/նդր տապատ առ բժիշէյմն « |Կւկ բժիշէյյֆտ ասացին 
ցին* ^Հաղէստին օգրն օգնէն տէգյ դանգի անդ անոսր 
էն% |^է 9ի *1| աղէստինկ տարան գիս 9ի թան իա տ 

պց*/ս «ձ գէտ^մ\ էթկ 9ի մարդոյ էդև էթկ յայ% 
ած գիտկ, և. արարին գիս էպիսկոպոս » |^լ դիրիս ամս 
կացի արգէչէալ և ոլ կամէցայ էրթալ յէկէդէցթե է 
|^ւ էրևէցաւ (խձ 9ի նմանութհքէ Տ^ոհամնու և ասկ « ոլ 
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ասացի եպիսկոպոս չինիս $ | \ւ յետ սակաւ. 
աւ.ուրց ր*–ս^ եթկ Լ^ռհան ծեր վախճանեցաւ. , և. պայս 
պաամկի բա դու. մ* միայեակեցաց վասե երաեելշյե • ^ 
համեու. գիաեաւ որ է և վասե համբեր քս-թ եան նորա ւ 

||ա գթառասոմն և պչքեց ամ էր կաց յաեա^ 
սբաոիե 9 պկնոք մար գոյ երես ոչ. եաես երբկրլ, և ոչ. 
ոսկէ 9ի ձեոն կառ 9 և ոչ. պուտելնորա ղթ եաես երբկք 
և. ոչ պյլմպելե 9 և վախճանեցաւ. բարի վարատ է ||ա եղև 
օրինակ բարի միայեակեցաց ամենեցուն մինչև, ցայսօր % 

ԼԱՐ* ԵԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ 
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^ԵՍԱ* ՝ք> յևրկրթէ թ1րրյսյ1րցւ.ոը ՝ք> սահւՀսես 
1 ծ4ծ*լք պ^քեՏրե պերանեյիե # ^ոհաննկս , այր սուրբ ճըշ֊ 
մարիա չի առարինոԼբ ♦ որ 9ի նորոմե իսկ գործոցե յայտ^ 
նի յինկր մարգարե ութբլե շնորհ օր աշխարհի 9 և. պամ* 
քքր է&Լ գաէԸՅ էԷնԷր ՛ծ #՝Ր*57 ա1Նասհեճ յ**"–աՀագզև 
ցուցաեկր բարեպաշտ այտային կ^ճկոգոսի ♦ որ պինչ միաե^ 
գամ* անցր անցան ելոց կին » ցոՆցաեկր նմա տ | ս. պի նզ֊ 
րիե իսկ 9ի վերայ յաոնեյոց կին բուռն թագաւպտ գա.^ 
շակկր և. պվագչխպակի կորուստ նոցա, և գան (մի ւ. և. 
ղան համար պխու. մա դու. ժ աղղացե անկ անել ցու.ցանկր 
պ1յորու.սա նոցա » ||^ւ երբեմն 9ի ժամանակի միոք պօրա^ 
վար ոմն եէյն աո. նա 9 հար ցանկր գնա եթկ իցկ հնար 
յաղթակաե լինելն մա պօրացն եթովսչացւոց որ պքյող֊ 
մամբրե \\իհենայ 9 գի նա ինքն կ սկիզբն թեբացլյոց 9 
որ եկին յ անկարծ ակի անկան պյյխսվԼ ե. ղաշխարհն 
•–երեցին ւ ցնա Լ^ոհաննկս * երթ համարձակ յաղ^ 
թեսցես նոցա և ըմբոնեսցես պնոսա և հնաղաեգեցա֊ս֊ 
ցես պնոսա 9 և առաք ի թագաւորացե փառաւ֊որեսցիս 
գա. ♦ որպկս և. եղեն իսկ * ՀՀարցեալ և վասե այտայիե% 
ասսկ ♦ հխասկրե արլլայ ք()\կոգոս իւրով մահու. մեռցի և. 
ոչ յա/ւբյյ ձեռաց % |^ւ. ունկր իՅն մեծ առաւեյութիւն 
մար դար կութ շեորհաց երաեեյիե, պի 9ի հարցն առաք ^ 
նոցե որ պնովաւ. կիե% լսկպթ որոց իւրեաեց իսկ վաքքթԿ 

\ 7 
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ըետէրթ կթն և 9ի մկի ամենեցուն էթե հռչակավորը , ար 
հաստատեին եթե ոչլ ^ ^»ոք^րՀ ասե հը, բայց թե 
պակաս (քել պատմեվթ , որպիսի եք այրն« 

^|սւ^յէալ ղօլոսգլուխ մի էրկն առ նա ♦ &. իբրև ըեդե֊ 
լաւ. ընդ նմա ք սկսաւ աղաչել համարձակել ^ալ տեոա֊ 
նել գնա ամուսնոյ իւրոլ ♦ կաւՓ 9 սաե » մեե ցանկսւ֊ 
թիլն ունի տեսաեել գթեղլ և ապա գնալ 9ի |)^էնա թ 
^ օրհնեսցես գնա և արձակես ֆես % | նա ըանղի չեր 
երբ.ել» տեսեալկքճ» մարդ ղալե վլառասուն աԼ6 և ոչ 
ելեալ արա արս յայրե անտի , ղէ (/Կրե եր ամաց քՏԺեսսւԱ ք 
և ոլ ուր ատ բնաւ մաեալ առ նա և ոլ տեսնալ բայց 
միալն ընդ պա տոլ. համն ոգիցին տալը և ու. սու.բաներ ամ* 
մարդոյ ըստ իւրում* պիտոլից » ե. ոլ 9ի յանձն առ տե՝֊ 
սամսել պաղատ կինն • էրրև շատ աղաչեր գնա ղո֊ 
րագլուէսԵ ղի հրամալեսցե նմա դալ տեսաեել ղի մերձ 
եր տաղստն ՝ի յալը անդր իբրև, հինգ մղոնաւ , ճւ նա 
»ձ առեոլր յանձն, ^ ասեր եթե չե հնար , Լ լս^ն 
տրտում* արձակեր *\շւ կինն ոլդա դարեր յաղասչեըց ղայրե 
իւր 9ի տուե և. *ի գէշերի ղի հնարևսցե նմա գալ տե֊ 
սան ել և մեծաւ ծանր երդմամբ հաստատեր եթե սք 
խաղամ* ըստ ալս տեղիս եթե ոլ ղմարգարէին տեսա֊ 
նեմ\ իբրև դարձեալ սկսաւ. ալրե պատմել Լ^ոհաԱեսւ 
վասն երդման էխոին, &. ասե Հքնա « յալս մ* գիշերի ե֊ 
րևեցայց նմա յ երագի, բալչլ մի յօմարեսցե տեսաեել 
ղերեսս իմ։ |\^ա պատմեաց այրն կեոի իւրում% ղրանս 
հօրն հերունւոյ » | յ*. արդ աւասիկ յերագի տեսաեեր 
կքքԱե ղհալրն ղի գալը առ նա է |^ւ ասե ցեա ♦ ղի կալ իմ* 
ե վ>ո , կին դու , ղի ցանկացար տեսաեել ղերեսս իմ1 մի֊ 
թե մարգարե պ> իցե մ* ես , կամ* կարգս վար ուց մար֊ 
գարեա֊թՆ ստացեալ ունիմ* յ անձին • այր մի մեղաւոր 
չարչարակից չարչարաեաց մարդկաե « բայց սակայն աղսղ֊ 
չեցից 9ի վեր այ ըո և 9ի վեր այ տան տոն յլՈ, ղի եղիցի 
ձեղ ըստ հաւատոց ձերոց« երթ ալը խաղաղութրԼ 9ի 
բեակութի7 ձեր % Լս. ղա/ս իթ֊ըե– ասաց » աեերևոլթ լի֊ 
ներ է Հ\բրև ղարթեաւ *ի տնոլ անտի կինն, պատմեաց 
պրանս մարգարեին առն իւրում) և ղձև տեսլեամն պատ֊ 
մկր և գոհանալը ղալ, և. գոհուեբարբառս 9ի ձեռն տոնն 
անդր են յուղալ*կեք * | *բրև ետես ղայրն երանելին • կթ֊ 
համնես ք է/առաք ադոլն խոսել սկսաւ ընդ նմա և սակ ♦ 

0ւցւէւ26ժ 
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ահաւադիկ պաղօթսն թո կատարևցքւ 9 պի երևեցայ նմա 
և հա2Ոևցի պմիտս նորա , պի մի ևս յ*սւելցի տեսան և է֊ 

օյլ երթ այր խաղաղութ եամր « 
* | ^արձեալ միլս ևս այլ սենեկապետի միոյ կթ* մթել 

դեռ. այրն 9ի 7ճմնապարհի կր և նա մերձ 9ի ձնանել և 
յայնմ աւուր յ որում այրն նորա \ոհաննես տեսա^ 
նկր 9 յերէքն հար ե ալ եր և 9ի տագնապի կայր պո գէսն 9է 
բաց արձակելս | ՝Կէկ սուրբն երանելին էբրև ետ ես պայբն 9 
սկսաւ աւեաիս տալ և ասկ ♦ եթե գիտեիր դու. պսլար^ 
գևսն այ՝ պի սրդէ տուաւ. թեգ այսօր 9 փառաւոր առ^ 
նկիր պած ♦ բայց մայրն սակաւիկ մէ պիտեցաւ պոգէսն 
9է բաց արձակել այլ դու. երթից ես և գտցես պմաեուկն 
եօթնօրեայ Տրնեալ և դիցես 9է վեր այ նորա պանուն 
Լ^սհամնու 9 և պգաստութբ և իմաստ ու թբ սնուսցեո 
գնա 9 և յե օ թնա մենից ա&ցես գնա առ մէայնակեացս 
լան ապատ % |^\ւ դայս Համ առ արաարքյնս որ գայթ* առ 
նա՝ երևեցուցանկր սլլանչելիս « այ լի լրում րադպրայիքն 

• մարգկամն որ գայթՏն ստեպ ստկպ% պիւրս(թանչի լր պի^ 
աոյիչյ վաս իյօսկր ընդ նոսա և լյուցանկր յառաջագոյն որ 
լ/քնե/ոպ կր առ յապսչյ , և գիտեր պամ% քՏնչ «^ւ/ծ/ ^յառաի 
լինելսւյ Լը , և գւյաղտն Էսն ւլիւրպթանչիւր գործսցն 2ճս^ 
նաշեր » և վասն1| իղոս գետոյ և վասն արդեանցն ցսւ 
ցանկր նոցա % * | ^աըձեալև պատուհաս իՏե որ գալոց եր 
ի վեր այ նոցա յս*ք պատ մն՜աց նոցա , և պսլարտաւորսն 
կշտամբեր « |ք^ ինըն երան ելքն ա^յոհաՍնկս յսդա յամն^ 
դի ման գնշան րմշքյութՆցն ոչ առներ 9 այէ &եթ ևեթ 
սրհնկր և բադում հիւանգութֆս բմշէյկր * 

էՀ\արձեալ սթնկղիտոսի ուրուՏե կքքն վատնեալյալ, 
չաց , չարաչար լգյսն գչւբօըն ձգեալ աղաչեր պայք թք* 
երթալ տանել ՛իքս* առ սուրբն անդր • |^ւ նա աոե 
ցկթճէ. կքխ դա., ոլ իշխևւֆ սանևլպսքյդ , րւմեպէ չէր ե-ր. 
րեյ> առաջի նորա կթ» մարդ մտեալչ ևս .թան պևո 
աղաչեր ♦ դու. միայն բանս ևեթ հասո 9ի նա 9 պի աղօթս 
արասցե աէաՍ •*ք*էպհս * ձէԹ 
օրհնեաց միայն և ետ տանել* |քս. իբրև առ օ&ր աւուրն 
երիցս պեքի* աւուրս 9 և անդեն Արբեցան աչթ նորա • 
տեսանկր համարձակ և գոհանայր պւՇյ * |^ւ ղթնլ ևս 
ասելպիտոյ կ վասն այլոց գոր&ոց նորա « յանդիմՏմն իսկ 
•ոեսսԽեազթ պամ թ*լ և ընդունեսէթ *Է նմսՏնե * 

□ւցւէւշտճ ե7 
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| ք*օթն եղբալտ էստ մետ օտարտ *ի աքխքեսնշ ամենե^ 

տեսն որ երթեալ էստ աո. նա « |^ւ իբրև ետ Սեպ֊ պող^ 
քղքմե դոլար թ ութբ երե սա էյ9 յնդդԷաՐ իւրստսնչիւր ե^ 
րեսաշ ւքերոց զուարճանայր • |\^ա ա/ասսաւշեալ աղաչեի 
շատ գնա դի յաղօթս նախ կաշշէ 9ի վերա/ մեր % դի պյո 
իսկ է սովորութք հարշե որ 9ի յերկրթա եգիպտաշւայ 
են * |\^ա սկսաւ հարշսնելնա♦ միթէ ղթ 9ի ձէքեջ֊ 
եեսՏլիցԷ։ \)՝ետ աուստ պատասխանի% թէ չիթ ղթ 9ի 
մէնջ^ օծեալյ | յա հայեշաւ ընդ ասն իւրստսնչիւր ե^ 
րեսս և ծսնեաւ դթագուշեապն • դի էր սՁն 1ի մկնի 9ի 
սարկաւ ազու թ ք եղեալ, և. մի սՏե յեղբարշ անտի միայն 
գիտէր դախ » և նորա պատուէր սաւեալ էր դի մի ու^ 
մետ ասասշէ վասԱ խոնարհութ 2ր, և դի 9ի մէթ քնտ^ 
րութե այսպիսի սրբոշն և յսղղանի տրիստմևէիչյ հա^ 
դիւ դանձն իլր արժանի ասն էր յաոաի^ մատչել9 թալ 
թէ դի*–ր պատիւն երևեշուշսնելչ | * նա դՏեոն իւր կաքԼ 
կաոեալ և վաղվաղակի շուշան էր ա մեն եշան 1ւ աս էր » 
այրս այս սարկաւագ է % *՜| յա իբրև ստէպ ստէպ յու^ 
րաստ կայր ե ՚ճողոպրել ինգրէր 9 բուսն արկ դձերանէ/ն 
էւ համբուրեր ընդ պատուհանն % աղաչէր և ասսէր • մի 
անարգեր դչնորհն այ , որ դե ակ 9 մի ստեր ուրանալովդ 
դչղարդևն այ • դի ստուքա օտարոտի է , թէպէտ 9ի փղթու 
իրիտ վիբսքյ վխիցի կամ՝ 9ի մեծի ♦ դի թէպէտ ե յ օգուտ 

ժ^եե՝ Փ Գո4Ւ&> 1է փրՀհէԷ ս0սս^ս աաաք 
թէ ստութ-ի 9ի չար է անտի է• |^ա իբրև յ անդի ման ե^ 
շաւ լուռ, եղև, իբրև ընկաըսւ հեդութբ դքյշտամբու^ 
թինն տ | սլա իբրև յաղօթս կաշստ և կատարեշստ 
դաղօթսն , եղբայր ոՏն եկն տապով չարաչար , և տագ^ 
նապէր և աղաչէր ղնա է *|յա ետ նմա պատասխանի և 
ասէ « մի ղչարիր » որգեակ 9 դի օգուտ է այդ սսւ ժամս»^ 
նակ մի որ եղեալ է տեգ։ ||ա^1 ետ նմա ի^լ և 
հրամայեաշ նմա օեսնել |1|^ա իբրև օ&աւ , 9ինմքքն ժա^ 
մու դամ՝ ինլ որ 9ի փորին9 ընդ բերաԱն երեր 9 և նսյն^ 
ժամայն ադատեշաւ և յարեաւ յախտէ անտի և թրավ 
ոտիւթն 9ի վանս իլր երթ այր % |^լ ս&դ էր տեսսնել 
դերսնեչին իննսևամեայ մաշեալ դամ՝ մարմին 9 և 9ի 
7ք*նշութէ անտի պահոյի» նեղութեշ և մօրուտ աանգասմ՝ 
չէքն բուս ե ալ յ երեսս սնդր • դի ամենևին այլ ոլ ինչ. 
ուտ էր 9 բայշ միայն միրգ , և դայն յեա արեգակսն մը^ 

□ւցւէւ26ճ Ե;/ Օօօ<^€ 



ԹԵձ*Ա8ԻՈ8 101 

աոանեըց *ի ծերութի անդր , և գայն յետ բազում՝ նե֊ 
դսւթե ճգնուքժեց ք որ և ղիերն ՝Է վարժ կացուցանկր 
յաոյաքագոյն • ղի ամենևին և հաց անգամ*չիր անցեալ 
ընդ բերան նորա 9 և ոչլ ղոր ինչ միանգամ* որ պկստ հրոյ 
գործեր գործ կին է 

\՝յ$դ իբրև հրամայեաց մեգ նսաեչ գոհացար մեր 
գաք ղի արժանի եղեպր յան դի ման լինեչնմա « | Կտկ նա 
իբրև դրրդին սպեաց իւրոց մեծաց ժամանակաց ղմեգ 
աեօեալ ղու. ար թագ քն երե ատ այսպիսի բանս ընդ մեգ 
խօսեցաւ • ուստի կր , որ դե ակր իմ) կամ՝ յորմՀ աշխ ար, 
հկ աո. այր մի ակար դիմեաչ եկեաչ ետ • ^դւրև ասա՝ա 
ցպթ գաշխարհկն9 և թկ վամն օգտի ոգւոց յՀյրուսա^, 
ղիմէ յարուցեաչ աո. ձեգ եկստ 9 ղի աքն որ ինչ֊ միան^ 
գյամ* չուստ վամն ձեր գայն աչչտ մերովր եկեալաել, 
սար , զի էր ելիր ակ անքայլ թերահաւատագոյէտ էրն րթմն 
գտեսութ ի աչաը , դի ղհետ ականքաց լսելեաց թերևս 
մոռացումն ինչ լինիցի 9 իսկ ղհետ տեսանելեաց աչացն 
ոչ յիշատաէչն ն ուա ղի և ոչ տեսիլն 9ի մտ աչքն ելանկ , 
այչ ի ներրս անդր նկարեաչ կայ 9 ետ մեգ պատասխանի 
երանելին և ասկ ♦ և ղինչ սրանչելիս գայիր տեսսնեէյ 
ով երանելի ւ/անկունր , ղի այսչափ աշխատութ՚ի և վասԼ, 
տակ "ճանապարհի յս/նձն աո.էր, և աո. այր մի խոնարհ 
և տաո.ապեաէյ և աո. սչինչս տեսանեչցանկացեաչգայ^ 
իք | ղի ոչ ինչ արժանի տեսլեան և ոչ ւտանչելեաց 
յամն&ին բարձեաչ բերեալյ մ“**հ* աՏնիր աէլ 
ձեգ գամ* տեղիս զթանչելեացն և գովութեան արժանի 
գմարգաըկմն և ղաոյստեալսն որ հան ասրս գ յ եկեղեցիս 
այ ընքժեոնաՏ» • Հ*աայց ղարմացեաչ եմ) ասկ ք վամն ձե^ 
րոյ փութ ոյգ > ղաքնչափ վտանգին ճանապարհս արհա^ 
մարհեաչ իբրև– աո. մեգ վամն օգտի իրիր եկեաէշ ղի 
մեր աո. վատութ*կ գանդաղութեան և ըստ այրից /խդ 
դուրս արտստս դանդյաղիվր ելանելյ Հք\այց սակայն ար. 
դարեւ 9 ասկ , գովութե ինչ մեծ ունին իլտ խորհրդից 
ձերոց ք մի ինչ իբրև բարի արարեաչ իբրև կատարեաչ 
բաւակս/ն համարեսքիր ֆ ղի այս հաղիւ ուր էր գտան է • 
ղի թկպկտ և գամ* ինչ ստացեաչ **մնիցիք 9 ղի այս ան^ 
հնար կ ք սակայն և այնպկս մի յանձինս ձեր ապաստան 
եինիցիր ♦ ղի գտան ոմակր յ անձնապաստան եղեաէթ և 
*ի վէր իսկ 9ի ծայրս աոպրինութէ հասին, և ՚ի կատա^ 
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րածէ ՝ի վևրու սա ՝է քէարձաՆց աևսփ աեկևալ կւքծա&էև^ 

շան* 1^7 ԱՀ1Լ ^ Գ 
բարի էցհ • մսձաաւանգ յաղօթս ձեր * գուցե սրբութի 
յստակութ Ն մաոաց Օրրոց պղտորեալ իցե ք գուցե միպթ 
ձեր 9ի ղրւօսանս մոլորում ախտացեալ իցեն ՝է ժամանա^ 
կէ ապօթիցն յորժամ արւա^ի այ կայցեր, «7Լ 
ղթ ու.ստեր 9ի ներթս անկեալ ախտաւոր խորհրդովթ 
զմիտմն յ«յլ ՛ճանապարհ գարձուսցե , գուցե յէշատասկ 
ինչ֊ անօրեն խորհրդոց %ի ներթս սանկեալ զմիտմն ճ*նշի^ 
յէ՛ էքՏձ էէր"Կթ Լ&Կ ՜*շմարաօւթր յուխաԽ 
այ մտեալիցեթ հաստատունը , և ոչ֊ որպես դե**1թ լթտե^ 
սութրԼ գազատու թ իս մեր լրտեսեալ իցեթ ♦ գուցե աո, 
հպարտ ութ 1ե նորափաո.։ ամբարհաւաճութՆ գժերս 
ռպթինութի յ**րս եկեասլ իցեը • ղի անհոգս երԼեսջիթ 
մարգկան% է/երոց գործոց նմանողը եղեաէթ * ե) յչգլշ֊ լե^ 
ր ուր գուցե ախտ ինլ հպարտ ութ Ն 9ի ձեզ֊ 9ի ներթս բու^ 
սամնիցի , անգրեն 9ի յամնձքանս ձեր ներրուստ 9ի ներթս 
ճնշիցե * |)՝/ք պատԷլ– մի փաոբ մի գովութք ՝է մարդ^ 
կէմնե է մի թահանայութք կեղծաւորութքԼ , մի արծաթդ 
սիր ութ ք ագահուր , մի հպար տասն ալ֊ ար ղարթ երևեալ 
մի պասրծել աէսաան ար գար ութեր պարծամնաց » մի ամնձուկ 
յիշատակ ազգաաոոհա/ի *ի ժամանակ աղօթիցե 1է միաոո 
արկամնել մի բարե կեն ալամն ութ եամն կաաՐ այլ֊ ինչ֊ կասրգ 
մարմնոյ, մի բնաւ այլ֊ յիշատաաակ յ աշխարհի իսկ 
գլխովին * ասպա թե ոչ\ ընդունայն ե ամ 1*0& քՒ^ձ. 
եիցեթֆ 9ի ժամանակի յորժաաՐ յանդգնի յամեգիման 
կացեալ ընդ տեսան իւրուաՐ խօսեսցի ք և 9ի մէք գթոպ^ 
ման խորհրդոց խորհի % ^սսյց ախտանալ մարգ զգայ֊ 
թակդութիւն մտացս այսոցիկ յորժաաՐ ոչ֊ բովանդակ 
յաշխարհե ուրացեալ իցե # այլ յոԸս ևըմնիցե մտացն 
հաճոյ ի*նել բաալմձաց » գի վասն բազում՝ խորհրդոց բոՀ. 
ժամնեաաալ լինի նորա որ 9ի մտի հոգթ կան մարՏնաւազյթն 
և հոգեայենթն % |^լ մինչդեռ. ընդ աաախթսՏն ախտս տայ 
պատերազմ) ոչ֊ կարե տ եամն ել զած » այլև ա1ի ի նոյն 
(խթն 9ի գիտութ*ի անդր պարտումն * ճշմարտիւ հայել 
իմանալ գուցե անարժան ղթ իցե ախպիսի մեծութ%՛ , 
և սակաւիկ մի ումեթ հասու եզեալ կասրծիցե թե ամի 

I Եքք"*– –*^*ր • • • 9 Օրինակ մէ * 
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հասու ևմ*ֆ և ամևնևքն ֆպա&ւսնևալ չինի յէհփաեէ,ս1* Ժ***֊ 
ատբսկս/նութք * 1^/յլ պարտ և պատշաճ* կ փորր մի աո. 
սակաւ սակաւ. խոնարհութբ և ևրկիւղածութբ մատ֊ 
^էլ աո. ած , որչափ իւրստանչիւր որ կարող֊ քիքիրի մը֊ 
<ատ իւրոփր անձին իւրում* աո֊աինորդևլ որչափ պարտ 
և պատշաճիցկ հասու, լինևլմարդկութևս այս մ՝։ 
պարտ և. պատշաճ կ յայլմկ յամկ պարապ աոՏևևլխոր֊ 
հրըդոյյն սքք^ոտԷ^է "է ղած • ղի պարապևցկր և 
աոևսկր , սակ ք ղի ևս ևմ* աՏ՜ * | \րգ որ քիտութևսն այ 
փորր 9ի շատկ թեչլ ար ման է հասու, և դև ալ իցկ ֆ ղի ամի 
I» կարկ հասու, քթնևլ կամ* ընդյունևլ (ինի ***ա հասու, 
այլոչյն ամ* գիտութևց * |ք\լ տևսանկ նա ղխորհուրդս 
այ ղի ցուցակ նմա , և. յաոաքադկմ* տ և սանկ նա ղհան֊ 
դևրձևաըն ամ) և. տևսանկ նա ղյայտնութէքս որպկս և. 
սուրրլրն ամ*ֆ և կար ալ լինից ի ղօրութիս ասնևլ և բա֊ 
րևկաաՐ քթևևլ այ , և պամ՝ իսնդրուածմն զոր ի/նդրկ յ/այ% 
ասոևալ բևրկ 9է նմաեկ « 

իբրև, ասաց նա պայս ամ* և այլ բաղում* ևս րան 
ղսոյնս փասն մահու ֆ և ղմահուանկ իբրև ղչիսխսւՁն 9ի 
բարևաց կենաց պարտի ղթ ընդունևէջ և մի յախտ անդր 
աՏարՁնոյ հայևսցի, և մի ուուուցան և է որով֊ ի*֊իթ. և֊ իցկ 
ղսյորտն « ղի յագևցաւ ֆ ասկ » ոմն կևրակբովթ ֆ և ղնոյն 
խորհուրդս 9ի մտի ևգ ղոր փափկասկրրն և դին • այլ քաա 
նասիէր մևծաւ փարդապևտութքԼ յաղթևլ ցանկութՆ 
և ղան չար ութի ստանալ* |մի պր 9 ի պատրաստևալ 
սև ղան անդր ղհանդիստ մարՏեոյն էմնդր ևսցկ ֆ այլ ճըն֊ 
շևսցի և նևղևսցի և հիւանդասցի ֆ ղի ղյ/նդյարձակութի 

արրայութ էն մաոանգևլ կարասցկ « Օ ի պարտ 
կ մևղ֊ֆ ասկ ֆ բաղում* նևղութլկշ մտանել֊յարրայուքան 
ծրկնից • ղի նևզ֊ կ ֆ ասկ ֆ և անձուկ ճանապարհն որ 
տանի ՛ի կևանս, և սակաւթ էրն որ մտանևն ընդ նա ♦ 
ընդարձակ կ ճանապարհն որ սանի 9ի կորուստ ֆ և բա֊ 
ղուվթ ևն որ ևրթսն ընդ նա է | ղի պարտ և պատ֊ 
շաճկ մևղլ աստ չհևղց֊անալ ղի յևտ սակաւ ինչ֊ մա֊ 
մանակաց ևրթալ 9ի հանգիստն յաւիտևնից տ |^ւ արդ 
ղի ոչ֊ կ պարտ ումևր հպարտանալ ի վևր/սյ իւրոց փա֊ 
րոլցն և գործոցն ուղղութեՀ այլ խոնարհ լ(նևլ 
մամանակի և 9ի հևոագոյն անապատսն հասան և լ մա֊ 
նաւսնդ յորմամ* տևսցկ պր գանձն իւր *ի հպարտ ութ ի 
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համարձակեալ* գի 9ի մերձաւոր տեղիին բնակելով՝ թա֊ 
գույք* անդամ* և գէատարեալմհ§ ֆյասեսպե տ1| ամն այսո^ 
րիկ *Հ*աւիթ իսկ յիւրում* օրհնութ֊էրն յասյսպիսի ինչ 
յուսացեալ ասաց ♦ երկայն ար ար է գչէախուսա իմ* 9 և. 
րնակեցայց յան ապատի ♦ ակն ունկի այ որ փրկեր քէ" 
9ի կարճմտութէ գայրանաըյյ և 9ի է/րրկեալ՜նեգսրտուէ տ 
Օ յ* բազումի էրն և ^ մերոց եգյթւսրց ընդ որ այ* 

անդր անցին, և յամբարհաւ աճելն խրում* վբիպեցաւ 
9ի նպատակե անդր տ է)յքւ կր ոմն երբեմն 9է միայնակե^ 
ցաց 9ի մերձաւոր անապատի անդ յայրս մի ամիացեապ 9 
պամ* կարգս առստինուիճե կատար եաը էւ 9ի վաստակս 
ձեռաց իւրոց գաւուրն հազիվն աոօրեայ վարձեալյ |^ւ 
իբրև, կանխեր յագօթս իւր և. ❁ յաոսփադէմ* չիներ ամ* 
առարինութրբ > սակաւ ինչ֊ յանձնապաստսճ1 քինկր*բ*Լ. 
ջաչևրևալ 9ի վէրայ իւրոց կարգացն և. վարուցն աոյպբի.. 
նութև՛ % որ փորձիչն եր որպես (^ոբայն 9 կորգէաց 
գնա յինթն • և. արդ շչակն արկաներ նմա , աոաչօր աո 
ներ էյն որս ինչ՜ տեսլէան ընդ ևրէկսն կնափ՜ գ եղեցկի ընդ 
ամնապատն մոլոր ելցյ % |^Ա. իբրև, տեսաներ գ դուրս այրին 
բաչյևալյ 9ի նելլթս անկան եր յայր անդր և գոտիւբ ծնկգթ 
պատևաչ աումն խնդրեր հանգիստ 9ի նմանկ 9 իըրե. պէ 
երեկոյին ժամուն 9ի վէրայ նորա տարաժամերյյ է | յա 
իբրև ոգորմեցաւ նմա 9 որ չէր իսկ պարտ և արժան ո^ 
ալորմելնմա , աաւընկալաւ գնա յայր անդր է և արդ ա^ 
ռեալ՜ հար զաներ գնա վասն մոլոր ու (մ % ճանապարհին տ 
| յա կաց պատմեաց և բ&ինս ևս պատիր բաեիցն ներ^ 
բուստ ի նևչտս հաստատ և ալ՜ սերմաներ 9 և բագոլմս և 
երկայնս գճաոս բաեիցն արար ե ալ՜ մեղմով մեղմով 9ի 
դու քժ արկեալ՜ գնա ի ցանկութ իւն յօժ արեցուցաներ I 

բանը պատիր բագմեալ ընդ միմեանս1 ծ աղբ այն ու ^ 
հետև | ժպտումն և բերումն և բերումն ♦ և ահա ա^ 
ռեալտս&եր մոլորականն բազում* և երկայն ճաոիլր 
իւրսվթ < |^*– յաքնմհետե անդ այնուհետև շոշափումն 9 
ձեոն գմօրուօբն և գսլարանոցաւ ձեոնածեաէ, և գերեալ 
երթ այր այնուհետև 9ի կատարած աոպթինի նահա^ 
տակն < 1^– իբրև իտոտորեալ եր նա նեչտուստ 9ի ներրս 
խորհրդովթն 9 իբրև գի 9ի ձեոն եկեալ իրացն պարա^ 

1 Օրինակ մի • և իք+*Խ& և ^ և ^ «4».< 
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սյուքՅի և ժամ* պարապոյն% կատարել ղախտ քսնկաձրն 
խորհեքաւ » յսնձն առեալ այնու հետև պմտաքն և. 9ի 
միլս (էխել գմտաւ ածեր, մտար արտաըոյ եղեար իբրև 
իգամոլ ձի պատրաստեցաւ % \^քնն յ անկարծ ակի ^ մեծ՛ 
բարբառ աղաղակեաք և. չիր լիներ 9ի 2եռաք նորա, իբրև, 
ստառեր ինչ յանկարծակի 9ի կորուսեալւ |^ւ. ծ աղբ 
մեծ այնուհետև 9ի մկք **Ղ*Ց Գձէէ*աէԱԺ* * կշչ^ամԼ 
բեքն պնա որ պարտեցին, և մեծաւ բարբառովդ գոչի թև 
առ նա և ասեին« այդպես որ բարձրաքուքսնե գանձն 
իւր» նկան յիտհ * աՍՂ §էու՜ Ըյաըձբացուցեր գանձն րո 
մինչև յ երկինս , արդ նկան եղեր և ընկեցեալ կաս դու. 
ահաւադիկտ այգն ընդ առաւօսն յարուցեալ ան^ 
տի , ղսուգն տրտմութՆ ղիշերսքն գիւրեաւ առեալող^ 
բայը և *լւոյս հատեալ գանձին իւրոյ՝ զոր չիր նման նմա 
աոնել անդուստ անդեն առ նմքչն յաշխարհ մտաբեր 
րեալդաոնէսյր % () է այս իսկ ե չյսրտդործու Թք խ"֊ 
րամանկուքժեսն չարքն * յորժաւՐ ու.մեր յաղթեսցե ^ 
մարտի անդ , ապա յքնրն ըագե գմիտս նորա , ղէ այնու ^ 
հետև մի կարասչյե կանգնել 9ի գլորւ/անե անտի է 

11 ասն այսորիկ որ դե ակր իմ՝, չե պարտ 9ի մերձաւոր 
վայրք* յ անապատի բնակել և ոչ ի կանանց պատահումն 
յօժարել գի անշեք են յիշչստակր տեսլեսնն և ՛ճառը 
խօսԷ,յ որ ղմի տս անմեղս յասնձքքնս իւրեւսնց կոր գին % |^լ 
ոչ պարտ և պատշաճ* ե 1քեզհատանելգյոյս սնձան էյ մե^ 
ր ոք և յանյուսուի անդր կործ աներ* գի բագումր իսկ՝ են 
որ հատքն ւլյոյս իւրեսնց, յողորէ/ած ի մարդասիրէքն այ % 
սակայն 1ի մար դասիր են անտի այ ոչ գրկեցէմն է յի եք 
ոմն երիտասարդ >ի րաղարի , որոյ րագում* և մեծամեծ 
չարիս գործեալ եր ե չարաչար մեղաչյ 9ի ներրոյ եր ♦ սր 
յաէյնարկել իմե այ ցպքացաւ 9ի վերայ բադում* մեղաց 
իւրոչյ* քինին յքէնըեսն փախս տե այ 9ի դերեցմսնս ան^ 
կոներ նախ> և սնդ սնկեալ 9ի վերէսյ երեսաց իւր ոք 
սնձամբ գանձն իւր վասն առաքի» կենաք իւրսք ե– դնա^ 
քիք սդթայր , և անդ սնձաւէբ գանձն ցար կ ուքեալ կոծեր * 
I * երեսաց սնկեալ դներ ե ոչ կամկր բնաւ ամե^ 
նևքն բարբառ արձակելև ոլ իշխեր ցսնուն այ սնուա^ 
նել և ոլ աղաղակել առ նա 9 գի անարմսն համար եքաւ 
գանձն իւր • և 9ի ժամանակին կենաք իգն գլխսվին և 
ճ չառաք րսն գմահն 9ի մեռելոց գերեզմանի գանձն ար֊ 
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գե՚էչ և գյոքս հատեալ֊ կէրնաչյ անձին իւըոյ՛ հեծկր 
միայն , յ-ք֊ոց իըմնկըյսԽդնդոչյ խորոց արտի % |^ւ իբ֊ 
րև շաբաթ մի անց ՝է վեր այ , յպ/նմ ք^ՒԺ հա֊ 
սին դևին *ի է1§րԸսՀք <յ°Ը կէրեաչյ նպ§ա յաաւաք էխասա֊ 
կարթ էակ եէքն ք դոչկքխ և. աղաղակեին և սակին* աւր կ 
պիղծն, աեօբէքմս և անարժանն1 որ յայնմ դիքութէ– 
ղանձն յադեցոյց 9 եկեալ֊ մեղ֊ աւանիկ տարաժամ* 
ղցաստ երևի 9 և. հեղ֊ և հանդարտ կամի լին էր է♦ արդ ղինչ 
կամիս դա– > չյագեէ չարեօը մերովբ • ոչ֊ ՝ի սովորս*,.թի 
ժէրր անդր կաս վաղվաղակի * աՉՂ կ9***9 էէնան սրա.֊ 
նէկր և կրպակապեստ ք և %ի նոյն ցանկութի դաս վաղ֊ 
վաղակէ 9 ղի ամ ինչլ յոյս ըո շիք և աք կ և կորուսեալ֊ • 
ապստէքն եկեալ֊ հասեալ կ 9ի վերայ վճիռ, դա տաս֊ 
տանէէն 9 թկպկտ և այդպես ղանձն յչո սպանանես է 
ղի փութ աս արադ արագ հասանել 9է տանքանս անդր 9 
ով թշուաոական 9 կամ՝ ղի փաթ աս վաղվաղակի դս4լ֊ 
հասանել֊ 9ի վերայ վ>ո դատաստանին է |^լ այլ֊բանս 
խօսկքէն • նկիր > ասեն , ընդ մեղ֊ ուխտս էր դիր և– գաշինս 
կռեցեր է ղան օր կնու թ իմն պամ ու սար և– ընդ մեղ֊ դա֊ 
տապար տ էր չլար 9 արդ փախստեայ կամիս լթնեէշ չտաս պա, 
տասի/անի 9 ոչ՜ գաս եըսնես այտի> «ձ դաս գնաս ընդ 
մեղ֊ է Լ|^ա իբրև. 9ի հեծեծութեան անդ իւրում կայր 9 
և ոչ֊ ղլսելիսն անդամ մատուցանկր նոչյա բարբսսւոյն 9 
և ոչ֊ տայր բւնաւ ամենևին բանիչյն պատասխանի 9 թև֊ 
պկտ և կարի յաճախկին ձանձրացուցսՏնել֊ ղնա դևին 9 
արդ իբրև ոչլ կարացին մուտ գտան ել֊ նովին բանիատ 9 
բաղում անդամ հարկանեըյյ մաաեսՏն 9 դարձեալ դևին 
չարաչար տանջանգթ տանք ետք ղնա և չարաչար ղա»էե֊ 
նայն մարմիմն գղկէքն, և տանքստնօքլ կիսամահ թողեալ֊ 
գնացին % | *սկ նա ոչ֊ ինչ֊ պակաս 9ի մահուանկ անկեալ 
կայր ուր թողին ղնա 9 և դնկր մունչելովա | յրյ. իբրև 
սակաւ մի յանձն իւր եկն 9 մոնչելով անկեալ֊ դնկր և 
հեծեծկր | եկին աո. նա ընտանիին որ ղ^ետ նսրա և֊ 
լեալ֊եին 9ի թնդիր ♦ իրրե֊ գտին փա» 9 ղպատճասս աաե֊ 
ջանայի» հարչյանկին % և աղաչելով աոնուլ֊ տանել֊ ղնա 
9ի տուն % \ճսկ նա թկպկտ և շատ բաղում անդամ նե֊ 
ղկին ղնա՝ յան25/ ոչ֊ աոնոյր % *Հ\արձեալ *ի միւս գիշեր 
անդր դևին 9ի վերայ հասեալ ևս չարաչար տանք կին 
փքա | սակայն և ալնպկս ոչ֊ եղև հնար եկելոց ընտա^ 
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նեաց նորա շարժել վևա 9ի տեղւոքկ անտի % | աւ (իցի » 
սակ , 9ի ոռի» տանքսՏնս մեռան ել տան այնպիսի ^ խիղճ 
մտաց աեօրկնտէւթք պղծութե մարՅնոյ կենգաևսնալ է 
« ^երրորդ գիշերի անդր դևտն դարձ հալ հասքի» 9ի վե^ 
րպյ նորա 9 և սակաւիկ ինլ պիտեցաւ և. սպառսպուռ 
զոդ իմն թ ափ էր ալ 9ի նմանկ * այնպկս անողորմ* հասքի» ՝է 
*քերայ նորա չարաչար տանքանղբ 9 և մինչև \ի յետքի» 
սպառել ոգւոյն տանքկքի»% |^ւ իրրև տեսքի» թկ սակաւ 
մի ոլ թուչացաւ 9 անմռունլ թողին գնա յայի» և գնա՝՜ 
ցին 9 և աղապակաս երթեալ ասկին* թկ յաղթեցեր , 
^ “ՅԼ֊ "ճ ևս Ո֊րՕրնաքթէ ՚իյայրնէ սուրբն աք, 

նուհետև սրբութեամբ բնակկր 9ի նոյն գերեզմանի և 
սրբութեամբ վարկր զիարդ վարուց սրբութեան ա֊ 
ոսւտինութեան իլրոյ տ \\ռյնպկս առաքի այ եղեալպա֊ 
տուական զօրութբ նշսճոտ և արուեստիէտ էտանէչելեգտ , 
աքինչև բաղմաց զարմանայի կր և բազմաց բազում* ա% 
րուեստից առակ օրք/նակաց լինկր ։ |^լ բազումի *ի ^*ո֊ 
ցանկ ռրոց և կարի յոյսն իւրեանց հաաեալ կր ք դար^ 
ձեալ ՛ի գործս բար ու թե պանձքիա իւրեանց ուղղեց քան 
9ի "ճանապարհս սրբութե % |^ււ կատարկր 9ի աքեր այն ոցա 
բամս որ ասացաւ թկ ամ* որ խոնարհեցուցանկ գանձն* 
բարձրասցի տ 

1 \քԳ նէռասել տան պամ* 9 որ դե ակր իմ\ զյքսոնարհու^ 
թիլն ուսարատ , որ հիմն և խարիսխ կ առաքին ամե֊ 
նայն առարքնութեց և տաքութեց 9 և առաւել օգուտ 
կ մեդ ի հ եռա լոր անապատ երթալառ ուսման և կարլ 
ք աց և փբրուց լաւութե< ի եղև այլ աքն միայնա^ 
կեաց զհեռաւոր անապատ բնակկր 9 և բազում* ամզթ 
ղառստինութքա տաքութելուսաւորկր 9 9ի թանձրութե 
ծերութն մեծի 9ի դիւաց փորձութխս անկանկր ւ () ի 
կրնա պքի»գ ՝ յոքժ 9ի էյարգս վարուց իւրոց զմիայնութի 
և զյոութիւն սիրեցեալ աղօթիւտ և քմնդրուածովտ և 
օրհնու թքկ> կարգեաէ 9 տեպեամբտ տ ունք եան և երա^ 
զ^նքբ 9 աեսիլս զարմանալիս ածեղկնս տեսա,լ 
նկր* կր որ առ ար թն ութն մարմնոյն և կր որ գիշիըայքի» 

իբրև գրեթկ նշմարանտ կքքն 
• ՀՀւհՒսԿԽ 1"ր*հր, °լ հ«գ 

11#<4 4 > ՚Լ-ր» հր1 

տեսլեամրտ 
կենդանու թ 2ր 
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աՏէկր Համս սԽձթ.% կևրակրպ, ոլ յծաա*վթ ք&շ գացք 
գաահաէրլ միփթարութֆ քւևրս&օ/ , ոլ յևրկՀր հպ/Կք ըպ֊ 
ՒՀէս է՞Ըհրծ «քԼպահ գտսՏևկլ, «լյորս թ"&»ց և– "չ»ցլ 
անասնոց 9 ~էլ էհ յո֊-ո՚Է ած-ւ-թԽ » Լ\արմկհ1րակ ՛ի 
շին աշիոսրհկ հրաժարևալ կր և. բակթ թ>չ֊ –շ կթ> ա֊ 
մենև/էն նորա որով֊ ի*~իթ մարթ իցե լինելմարՅեօյն մխխ 
թար սա. %ի սակ ունկը կենդաեութէ՝Հ այլմոոացեալ 
պամ՝ 9ի կատարեալ գութ անդր ածութսե գսէնձն իլր 
պատրաստեր ք կայր ւէնայր կոչմամն յաշխարհկս փախէր՝֊ 
ցք I և աոաւելէսս պուարճանայր տեսչեաէմր յոսոոյն ո֊ 
ր**վ կևրակրկրն իսկ « |^ւ ոչ֊ վատեր մարմին նարա եր֊ 
կայնաՅիգ կարդօչխ , և ոլոգ/լին տրտմեին. ս/քէ1է սէաք– 
կեշտութ1ե վարուց կարգի քկարգս գեպեցկայե վարեր է 
^ակաաթտ 9ի պատիս մեծ պա տ ու ե ալ գնա ած 9ի կարգի 
իրիթ յերկուս կամ*յերիս ասուրս նկանակ մի և դև ալ 
չ/խեքV 9ի վէրայ սեղանոյն 9ի պետս նորա սուրբ ագնիս % 
\\րրև մտանկր նա յայբ անդր » յորժամ՝ իմանայբ եթե 
կարի պկստ էրն մաբէէնոյ* գտանկր պայն կերակուր ♦ եո 
կիր պագանկր, ուրախ լիներ , և դարձեալ յօրհնութին 
և. յաղօթս դաոնայր և 9ինոյն կանխկր է |;\է տեալեամրր 
գուարճանայր , և լոութբ ծաղկեր զօրհանապազ^ էս յա֊ 
ոյաքադկմ՝ չիներ արթնութքէ և րաջութի՝ յուսով յաև 
ոյաքադկմ՝ եղեալ էս լուսաւորկր « էս գրեթե Յեոն յօճլ 
3/էն հարեաը եր ք և. իրրէս լաւագոյն կարգս 9ի Յեո/էն 
աոեալ էս մէոեալ հաս տատ ութի. ք որ էս անցքն իսկ ընդ 
նա աո. 9ի փոթր մի գթեըյյ 9ի փորՅոսթ*կ անտի որ հա֊ 
ս/էն 9ի վեր այ նորա % |^ւ պինչ֊ ասեմր որ սակաս մի գը֊ 
թեաց♦ զի իբրև– մեծամտեաց ի&ծ էս մոոացաս զիկին էս 
համարկր 9ի մտի խրում՝ մե՜ծ էս աոարքէնի պսէնՅէն իւր 
էս այէ այսպիսի իէէե յաեձն ապաստան չքխկր ֆ արդ չիներ 
նմա ոչ֊ ընդ երկար 9 այլ սակաւիկ քէնչլ հեղգութք այն֊ 
չափ որչափ և չհ եղդ ութի համարեաչյ *Հ*արձեալ բու֊ 
սաներ հեղդութ/է մեծ որչափ և 9ի միտսն գդայութիւն 
հասասներ * րլանպի էս ի ինոյ աօնտի դանւչաաչագոյն յաո֊ 
նկր 9 էս աո. օրհնության և աղօթսն հեզգադոյն չիներ % 
և օրհնաոթիթ ոչ֊ այնպես յերկարեալ չինե/քն ֆ էս ոգիին 
ոչ֊ ասյնպես յօժարագոյնթ չինկին, և 9ի համնգիսա ամնդր 
յօմարագոյն խոկասյր է և միստն 9ի խոնարհ հայեր > էս 
խէքրհա-րգքխ ՝ի մպղրոլթք՛ կործս&կր Լ քս&կարքյս.թ(տ 
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սնկսնեքն • սակայն սոաիորուքՅվկն յաոաթին կարգ անգր 
ձգեին ք գի այն իբրև 9ի սովորութ է էն& դես ղաստիին 
կարգն սբսհեէ» է |^ւ արգ երբեՏ6 յետ սովո^ 
րութէ–ագօթիցե ընդ երեկս մտսնեյ գտսնելնկսնակս 
9ի "եղսնոյն որ նմա կարգեայն էր յասյ ♦ աո. եկեր 
և. Հսնգեաւ % |^ա^| որովհետև. գչղակասութիւնն գավն 
էրթալ և. ոշ Համարեցաւ բնաւ թե իցե քնշ որ գտե^ 
սիին գովն էխասե , և ոչլ 9է դարման բմշքյութեսն չարթ» 
դարձաւ ք այլ թեթև. Համարեցաւ որ աո. սակաւ մի 
կարեաց պետքն պաՀսնքեցսն 9 յայնմՀետե այնուհետև, 
գէջըւթ ք ցաեկսլթհր յափշտակեաց և. ղաշխարՀաւ գալ 
սկսաւ խորՀրգովթ > սակայն արգել գանձն էւր աո ժա^ 
մանակ մի , և 9ի վչսդիւ անդր ըստ սովորութքն դաո%> 
նայը ՝է կարգս վարուցն տ | արգ կացեալյաղօթս և օրՀ^ 
նեալ եկն եմնւտ յայյն գտսնել* եգէտ գնկսնսմյն ։ի 
Տիերայ սեղանոյն , այլ ո% այնպես կագմիկ սրրէկ որ^ 
պհ ս դերեկն ջ/ւնջյ այլդ սաներ իրրե֊ գաղաեղեալիՏե 
և յոռացեալ* դարմացեայ յոյմ և արտմկր > սակայն 
աոնոյր ուտեր ե– Հանգչեր • |^ւ էրրև երիր գիշերն եղև 9 
և երերկէն չարն յաւելոյր , բանգի վաղվաղակի միայն 
յնդ խորՀուրգբն բա խեթ9 9 ած գմտ աւ թկ իբրև աս. 
նմա ահկեաէ կայր կին մի ք և ինքն 9ի Հաւսնութիւն ե^ 
կեալ և գգործս առաթքր աչաց կա տարեալ աներ > իքրե. 
արարեալ կատարեալ Համարեր * |)ակայն եյաներ և 
գերիր աւուրս այն 1ի գործ իւր , և. գագօթսն և գօրՀ*. 
նութիս ոշ սուրբ կատարեր % գի *է ներրս յան ձին իւ^, 
բում* ուներ զխորՀուրդս օտարոտիս, և. ստեպ ստեպ 
յպքնկոյս գիւրև Հայեցեալմաշեր% յամ* կոգմսնց գաչսն 
արձակեալ գի կոտորեին գգործս բարութն նորա յի*. 
շատակն ցանկութ7ր ։ | Գ**Սէք Ը**Գ երեկս 9ի ինդիր 
նկանակին և. գտանկր գնա 9ի վերայ սեղանոյն իբրև 9ի 
մկսնց կամ* 9ի շսնց կրծեցեյոց ♦ յայնժամ*յոգւոց եյալ 
ներ և արտասուեր * | ոլ այնչափ որչափ բովան գա^ 
կեր * ե. ոլ այնչափ որ գչարն կարճել մարթեր » ե. կե֊ 
րակրեր որչափ կամիր > և Հսնգչեր ոշ որպես Հսնգիստ 
իւր եր 9 *եստեան աո նա խորՀուրդր չարր ք չսպ*9 
եղեալ պաշարեքն գնա և կարևոր պատերագմաւ նե^ 
գեին գմիտս նորա և սնդուստ վաղվաղակի յաշխարՀ 
գարձուցսնեին տ էՀարեաւ վաղվաղակի գնաց յաչխարՀ 
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ընտիլտ էին և *ի մէք ամենեցուն էին հոչակաւպտ ք պթ 
հաստատէին եթէ ոչլ ^ ասեէքթ > բայց թ է 
պակաս ինլ պատմեվխ » որպիսի էր այրև ։ 

ճարձեալ գօրագլուխ մի եկն աո. նա * և իբրև ընգե^ 
լաւ ընդ նմա ք սկսաւ աղաչել համարձակ է է՜ յւալ տե՛սա֊ 
նել գնա ամուսնոյ իէրպ ♦ ^ կարի , ասէ ^ ւճրծ չյւմնկու^ 
թիմն ունի տեսանել ղթեւլ և ապա գնալ 9ի \^իհենա ք 
գի օրհնեսցես գնա և. արձակն սցևս տ | Կւկնա .թանգի չէր 
երբէր տեսնալ կին մարգ գաքն թառասան աՏ և֊ ոչ 
ելեալ արտաքս յայրէ անտի » գի ինթն էր ամաց իննսուն , 
և ւ»ձ ուր ութ բնաւ մտնալ աո. նա և ոլ տեսնալ բայց 
միայն ընդ պատսւհամն ոգջղքն տայր և ու.սու.այանէր ամ 
մար գոյ ըստ իւրում պիաոյիչյ , և ոլ ի յանձն աս. տե^ 
սան ել գագատ կինն ւ | *սկ իբրև շատ աղաչիր գնա գօ^ 
րագլուիՏն գի հրամայեսցէ նմա գալ տեսան ել գի մերձ 
էր թաղստն ՚ի յչայր անգր իբրև հքւնգ մղոնաւ 9 և նա 
ւ»ձ աունոյր յանձն , գի ասէր եթէ չէ հքնսար ք և գրչյրն 
տրտում՝արձակեր է | շւ կիմն ոլգագարէր յագաչեըյյ գայրն 
հրԳ տու է և * ի՝ գիշերի գի հնարեսցէ նմա գալ տե֊ 
սան ել և մեծաւ ծանր երգմամբ հաստատէր եթէ ոլ 
խաղամ* ըստ այս տեգիս եթե ոլ գմարգարէն տեսալ, 
նեմ\ | ճբրև գարձեալ սկսաւ այրն պատմել Լ ^ոհաԱնսւ 
վասն երդման էքնոքքն ք և ասէ չքնա » յայսմ՝ գիշերի է» 
ր ևեցայց նմա յ երագի , բայց մի յօժարեսցէ տեսան ել 
գերեսս իմ* |\^ա պատ մնաց այրն քքնոք ի լրում* գյւանս 
հօրն ծերունւոյ * արդ աւասիկ յ երագի տեսանէր 
կիմն գհայրն գի զայր աո. նա « |^ւ ասէ չքնա « գի կայ իմ* 
և թո , կին գու է գի ցանկացար տես անել գերեսս իմ* մի^ 
թէ մարդարէ ոթ իցե մ՝ ես , կամ կարգս վարուց մար֊ 
գարէութՆ ստացեալ ունիմ յ անձ քան • այր մի մեգաւոր 
չարչարակից չարչարանաց մարգկան • բայց սակաքն աղա֊ 
չեցից 9ի վեր այ թո և *ի վեր այ տան աուն թո, գի եգիցի 
ձե/լ ըստ հաւատոց ձերոց♦ երթ այր խա գաղութի 1ի 
բնակութքչ ձեր * |քս. գայս իբրև ասաց , աներևոյթ լի֊ 
նէր* Հ\բրև գարթեաւ 9ի թնոյ անտի կիմն ք պատմեաց 
գբանս մարգարեին աոն իւրում և գձև տեսլեամն պատ֊ 
մէր և գոհ անայր գայ, և գոհուեբարբառս 9ի ձեուն առնն 
անգրէն յ ուղարկ էր տ | ճբրև ետես գային երանելին ■ 
հաննէս ք յաոաիագոքն խոսել սկսաւ ընգ նմա և ասէ • 
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աոհաւադիկ գաղօթսն կատարեցի 9 գի երևեց այ նմա 
և հաճեցի գմիտս նորա, գի մի ևս յաւելցի տեսան ել 
ղիս % այլ երթայբ խաղագութ եամբ % 

\արձեալ միւս ևս այլ ս էրն էր կա պ էր տի միոյ կքն 
դեո այրե %ի ճանապարհի կր և նա մերձ 9ի ծնանել9 և 
յասյնմ՝ աւուր յ որում՝ այրն նորա գ/ \ոհաննկս տեսա^ 
նկբ 9 յերէխ հարեալ կր և ՝ի տագնապի կայր գոգիսն 9ի 
բաց արձակել սուրբն երանելին իբրև ետես գայրն 9 
սկսաւ աւեաիս տալ և ասկ ♦ եթկ դիակիր դու գսլար֊ 
գևսն այ՝ գի որդի տուաւ բեղ այսօր 9 փաոաւոր աո.^ 
նկիր գա& • բայց մայրն սասկաւիկ մի պիտեչլաւ գոգիսն 
ի բաց արձակել ♦ այլ դու երթիցես և գտցես գմանուկն 
եօթնօրեայ Տնեալ և դիցես 9ի վերայ նորա գանուն 

| և գէէաստութբԼ և իմաստութքԼ սնուսցես 
գնա | և յեօթնամենից ածցես գնա աո միայնակեացս 
յանապատ % |յսւ գալս ամ՝ աո արտարքնս որ գալին աո 
նա՝ երևեցուցանկր զթանչելէս ♦ այլ իւրում՝ բագստայքն 

• մարգկաեն որ դ այ ինն ստկպ ստկպ 9 գիւրաբանչիւր պի^ 
տոլից էէռ խօսկր ընդ նոսա և ցուցանկր յաոյաիագոյն որ 
քինելոց կր աոյապոց , և գիտկր գամ՝ իՏնչ որ ինչ լաոաք 
(ինելոց կր 9 և գւյ.աղչոսիսն ղիւրստանչիւր գործոցն 2ճս^ 
նայիր , և վասն *՝ | ^իդոս գետոյ և փած» արդեանցն ցսւ^ 
ցանկր նոցա տ 11 ^արձեալև պատուհաս իՅ& որ դալալ կր 
ի վիրպյ նոցա յսց պատմեաց նոցա 9 և գսլարտաւորսն 
կշտամբկր է | V ինլշՍ երանելին Լ^ոհամնկս յայտ յան^ 
դի ման գնշան բժշկութ եցն ոլ աոնկր ք այլ ձկթ ևեթ■ 
օրհնկր և բագում՝ հիւանգութքս բմշիկր տ 

* | %արձեալ սքնկգիտոսի ուրուՅե կքն վատեեալյա^ 
չաց, չարաչար րյյմն ղրբզթն ձգեալ9 աղաչիր գալը իւր 
երթալ տանել վնա աո սուրբ% անդր տ | յս– նա ասկ 
ցկթձ*. կին դու 9 ոլ իշիեվթ աոնել գչգյգ , բանգի չէ\թ եր֊ 
բկբ աոաիի նորա կքն մարդ մտեալյ (|^ա ևս բան գևս 
աղաչիր ♦ դու միայն բանս ևեթ հաօօ 9ի նա 9 գի ագօթս 
արասցկ 9ի վեր այ իմա 1|^ա իբրև, արար այնպկս 9 ձկթ 
օրհնեաց միայն և ետ տանելւ |#ս. իբրև, աո օծ աւուրն 
երիցս գերիս աւուրս 9 և անգկն սրբեցասն աչթ նորա • 
տեսանկր համարձակ և գոհանայր գաՇյ տ |^ւ ևս 
սաելպիաոյ կ վասն այլոց գոր&ոց նորա ♦ յան դի ման իսկ 
տեամնկստ գամ՝ քել և լ/նդունկպբ *ի նմանկ ա 
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Հ^օթն եղբարտ էստ մետ օտսղտ 9ի ւֆմեսԽց ամենե^ 

վթեան որ երթեալ էստ աո. նա % |^ւ էրա ւ®–|լ րյ^, 
ջշխն ղուարքՅ ութբ երեսար , ընդդէմ* իւրստանչիւր ե^ 
րեսար մերոց ղու.արճանայր $ |\^ա աՏասաւրեալ աղաչեի 
ցատ պես* պէ յաղօթս նախ կարրէ 9ի վերայ մե՛ր , սյ^ր 
/1*»4 4 սովըք,ոլ.քՏք հարցե որ ՝ի յևրկր/քե ևգիպտացէ-ոց 
էրն ւ |\^ա սկսաւ հարտյանևլնա ♦ մի (մ է դթ ՝է &էքնք •*, 
ձ&֊ալ էցկ X ()Դ^ տուստ պատասխանի՝ թէ չիր ղբ խ 
մ1~ն օծէալյ *|հտ# հայեցաւ ընդ աոն իւրստանչիւր է^ 
րեսս ճւ ծանեաւ ղթագուցեսպն • ք/ր «Տ ^ ^ 
սարկաւ ագութ է եղեաէք և մի ոՏե յեղբարց ամեւոէ միայն 
գիտէր ղայն» ճւ նորա պատուէր սաւեալ էր գի մի ու^ 
մետ ասասրէ վասե խոՆարհութճ, Լ ^ 9ի մէք ընա^ 
րութՆ այսպիսի սրբորն և. յ«շ^օւՏր^ րրիստոնեիր հա^ 
գիլ. գանձն իւր արժանի աոնէր յաո.աթ մատչել թալ 
թէ գի*֊ր պատիժն երևերուրանելչ | * նա գձեոն իւր կարԼ 
կաաւեալ և. վաղվաղակի ր ուրան էր ամեն էրուն ճւ աս էր • 
այրս այս սարկաւագ է « *|հա իբքե– ստէպ սաէպ 
րաստ կայր ճւ ճողոպրել իքնդրէր , բուսն արկ գձեոսնէն 
է հ ամբուր էր ընդ պատուհան*նէ աղաչէր և. ասէր ♦ մի 
սնարգեր ղշնորհքն այ, որ դե ակ , մի ստեր ուր անագով֊ 
գպարգևն այ • ղի ստուքա օտարոտի է , թէպէտ 9ի փորսւ 
իրիթ հէքայ կաէ*՝ ՝ի մեծի . գի թէպէտ և յօգուա 
ՒնլՓղ՚ԷցԷ՝ Փ Գո4էէէ՝ Ղե ՓըԷկէԷ այսպէս ասաց 
թէ ստութր 9ի չար է անտի է % | յա իբրև, յսնդիմանև^ 
ցաւ լուռ. ևղև., իբրև, ընկաըսւ հեգութբ ղէյշտամբու^ 
թիւմն « |\^ա իբրև, յաղօթ ս կարատ և կատարէրպթ 
ղաղօթսն ք եղբայր ոՅն եկն տապով չարաչար» և. տագ^ 
նապէր ճւ աղաչէր գնա է * |հօ ետ նմա պատասխանի և. 
ասէ * մի ղչտրիր» որ դե ակ , ղի օգուտ է այդ առ. ժամա^ 
նակ մի որ եղեալ է տեգ* ||ա^օ^ք ետ նմա ճւ 

՛հրամայեաց նմա օծանեէ ^^>4. օծաւ 9 %ինմքքն ժա^ 
մու գամ՝ ինչ որ 9ի վարին՝ ընդ բերաԱն եբեր % և. նոյն^ 
ժամայն ագատերաւ և յարեաւ յախտէ անտի և իլ՝բավ 
ոտիւթն 9ի վանս իւր երթայր տ |^ւ անդ էր աեսանել 
ղերանեչէն իննսնամեայ մՏսշեալ գամ* մարմխն ք և 1ի 
ճնշութֆ անտի պահորև նե գութեր ճւ մեր ատ անդամ* 
չէին բուսեաէ յերեսս անդր • ղի ամենևին այլ ոչ ինչ 
ուտէր, բայց միայն միրգ , և ղայն յետ արեգական մէ^ 

□ւցւէւշտճ ե7 Օօօ^1ջ 
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տայեէրըը ^ ծ նր ութն՜ անդլւ, և գայն յնտ բաղում՝ նն^ 
դութէր ճգնութէրց է որ և գքքնրն ՝(* վարմ կացուցանկր 
յասւաիադոյն • ղի ամենևին և հաց անգամ՝ չիր անցն ալ 
ընդ բնրան նորա , և ոչ գոր ինչ միանգամ՝ որ պկպր հրող 

ք«ր 
իբրև, հրամայնաց մեգ նստնլ գոհացստ մնր 

վայ ղի արժամնի նղնպր յանդիման լիննլնմա % | ՝Կ*կ նա 
իբրև, ղորդիս աղևաց իւրոց մնծաց ժամանակաց ղմնղ 
սմրսնալ ղու արթագքՏն նրնատ այսպիսի բանս ընդ մևղլ 
խօսնցաւ • ուստի կր » որդնակը իմ) կամ՝ յորւիք աշխաքԼ 
հև աո. այր մի ակար դիմնալ նկնալ կր * ՚^դրև ասա^ 
ցպթ ղաշխարհկն 9 և թկ վասն օգտի ոգւոց յ\յրուաս^ 
ղիմկ յարուցնալ աո. ձնլ էկստ 9 ղի աքն որ ինչ֊ միան^ 
դամ՝ չուստ վասն ձնր% գայն աչչտ մերըովթ նկնալտն^ 
սստ , ղի լսնչիր ականիաց թնրահաւատագոքնր էրն տան 
ղանսութի աչաց , ղի ղհնտ ականիաց լսնլնաց թնրևս 
անսւացուՏէ ինչ քքքնիցի , իսկ ղհևտ տնսաննլնաց աչաչքն 
ոչ յիշատաէքն նուաղի և ոչ տնսիքն *ի մտացն և չանկ , 
այլ ի նևըթս անդր նկարևալ կայ , նտ մևգ֊ պատասխանի 
նրաննյին և սակ ♦ և. ղինչ սրանչնլիս գայիր տնսաննէչ 
ով֊ նրաննյի մանկուէտ » ղի այսչափ աշխատութհք և վաղլ, 
տակ ճանապարհի յանձն ասկր , և. աո. այր մի խոնարհ 
ևև տաոապնալ և. աո. ոչք/նչս տնամննլ ցսՀնկացնալգայ^ 
իթ է ղի ոչ ինչ արժանի տնսլնան և. ոչ պրասնչնլնաց 
յանձին բարձնալ բնբնալ |Լ^լ դուր յամի ունէր աո. 
ձնգ գամ՝ տնղիս զրանչնլիաչքն և. գովութնան արժանի 
դմՏսրգարկմն և ղաոյզրնալսն որ հանսալագ֊ յնկնղնցիս 
այ ընթնոնուն • ^%այց ղարմացնալ նմ*\ սակ ք վասն ձն^ 
րոյ փութոյգ ք ղայնչափ վտանգին ճանապարհս էսիհա^ 
աՏսրհնալ իբրև աս. մնղ֊ վասն օգտի իր իր նկնալ ղի 

աո. վաաուքժ՚կ դամն գաղութ նան և ըստ այրից ընդ 
դուրս արտպրս դանդաղիվր նլաննլյ ՀՆսսլց սակայն ար, 
դարնւ 9 սակ , գովօւթէր ինչ մեծ ունքին իրլր խորհրդից 
ձնրոց | մի ինչ իբրև բարի արարն ալ իբրև կատարնալ 
բսաւական համարնսքիր է ղի այս հաղիւ ուրնր գտանի ♦ 
պիթկպկ տ և գամ՝ ինչ ստացնալ ուեիցիր * ղի *Աք* տն^ 
հնար կ 9 սակայն և աքնպկս մի յանձքքնս ձնր ապաստան 
էքքնիցիր ♦ գի գտան ոմակր յանձն ապաստան նաշնալք և 
9ի վնր իսկ ի ծայրս սսւպրինութ I հասին, և ի կատա֊ 
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րածէ ՝ի Հևք ու ստ 9ի բարձանց անտի անկե ալ կորձանե^ 
յք»4՛ IV» 2*3քլ 4*2^ անձսճէց Օրրաց էրթկ ՝է ձևպ 
բ*պ՚ֆ է$հ • •&&աւանդ յաղօթս ձևր, գա.ցկ *ր/աւվժի 
յստակա.թ% մաաց Օրրոց պղտօրևալ էցհ % մէւար 
ձեր ՝է ղրւօսանս մոլորուե ախտացեալ իցեն ՝ք* ժամանա^ 
կէ "պՀ&յէք* յ որ ժամ* առաջի այ կայցեը, գացե ՚&Լ 
ղը ուստեը ՝ի ներըս անկեալ սվստաւոր խոր հք*գովմ 
գմիտմն յայլ “ճանապարհ դարձ ուսցե փ գուցե յիշատակ 
(*նչ անօրեն խորհրդից 9ի ներըս անկեալ գմիտմն ճնշի^ 
ցէքէ Հևսկտ շջշրձ ւԷր"Կթ ԼթԷ ՜շրշմարտութր. յափսոԱ 
այ մտեալիցեը հաստատունը , և ոչ՜ որպես դեպը չբտե^ 
սութբ պագաաութիս մեր լրտեսեալ իցեը ♦ գուցե աքլ 
հպարտութե նորավառ1 ամբարհաւաճութէ գժերս 
ոպըքանութի յնրս եկեապ իցեը • գի անհոգս երևեսքիր 
մարդկան* էՌրրոց գործոց նմանողը եղեաէթ է յք^ձ/ք*. 
րուը գուցե ախտ (խչ հպարտութՆ 9ի ձեէլ 9ի ներըս բու^ 
սանիցի , անդր են ^ յ անձ (ծա ձեր ներըուստ 9ի ներըս 
ճնշքւցեէ \)՝ի պատիւ մի փաոը մի գովութֆ 9ի մարդ^ 
կանե > մի ըահանայութ(է կեգծաւորութքԼ ք մի արծաթդ 
սիրութ 2ր ագահուր , մի հպարտանալ արդարը երևեալ 
մի պարծել վամն արդարութէ պարծէմնաց 9 մի անձուկ 
յիշատակ ազգատոհմի 9ի ժամանակ աղօթիցն քի միտս 
արկանել մի բարեկենդանութեան կամ* այլ֊ ք*նչ կարգ 
մարՏնոյ, մի բնաւ այլ (*նչ յիշատակ յաշխարհի իսկ 
գլխովին * ապա թե ոչ* ընդունայն ե ամ իրը քինչ^ 
ծիցեը* ի ժամանակի յորժամ յաևգգնի յանդիման 
կացեալընգ աեաուն իւրում խօսեսցի , և 9ի մկի գթաղ^ 
ման խորհրդոց խորհի ։ ախտանայ մարդ գգայ^ 
թակգօւթիւն մտացս այսոցիկ յորժամ* ոչ բովանդակ 
յաշխարհե ուրացեալ իցե % «յլ յոքս ^ըմնիցե մտացն 
հաճոյ ((քնել բագմձտց • գի վամն բազում* խորհրդոց շւոՀ, 
ժանեալլինի նորա որ 9ի մտի հոգը կան մարՅեաւպյըն 
և հոգեղենըն է |^ւ մինչդեռ շ&դ ախըէմն ախտս տայ 
պատերազմ, ոչ կարե տեսանել գած « այլ և մի 9ի նոյն 
(ետև 9ի գիտութփ անդր պարտումն 9 ճշմարտիւ հայել 
իմանալ գուցե ամնարժան ղը իցե այնպիսի մեծութէ– ք 
և. սակաւիկ մի ումեը հասու եգեալ կարծիցե թե 

I կ»է»«– օրինակը Աէա՝ փա աՀաք % Օրինակ ւֆ ղփ+ք֊ճ . 
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Հասու էմ9 և ամենևին կործսնէալլինի յւԱյնպիսի յսՀ. 
պակսնութիէ պարտ և պատշաճ* ( փղրր մի աո. 
սակաւ սակաւ խոնարհութբ և էրկիւղածութբ մատ^ 
չէլաո. ած , որչափ իւրպրսնչիւր որ կարոզ֊լինիրի մը֊ 
տւտ իւրովր սնձին ի լրում աոաինորդել որչափ պարտ 
ճւ պատշաճի*յկ հասա. շինել մարդ կութ ես այս մ | յ»^ 
պարտ և. պատշաճ է յ*հ/Աքե մ***^ պարապ աոնէլխոր֊ 
հրրդոշ** սքք^,ոտԷհ "ք ղած ♦ ղի պարա պերկը և 
աո է սևը է ասկ» ղի էս էաՐ ած % որ գիտութէսն այ 
փորր 9ի շատ է /^ձ արժանի հասու, էղէալիրկ» ղի ամի 
ո կարէ հասու, քինել կամ՝ ընդունել քինի ^*ա հասու, 
այրոցն ամ գիտսւթէր ւ |^լ տ է սանկ նա ղիսորհուրդս 
այ ղի րույյրկ Ղամա % և. յաօւաթադկմ տ է սանկ նա ղհակ. 
Հէէրձէաչսն ամ9 և. տէսսնկ նա ղյայօնութիս որպկս և. 
սուրբլն աաՐ9 ճւ կարալ (ինիցի զօր ու թիս աոնելև բա֊ 
րէկամ% լիՂ*ել այ 9 ճւ պամ՝ ինդրու ածան զոր ինդրկ յայ% 
աոեալբերկ 9ի նմանկ % 

|^ւ իբրև, ասաչյնա պայս ամ և այլլ բաղում* ևս .թան 
դսոխս փասն մահու 9 և ղմահուանկ իբրև զփսխսւՁն 9ի 
բարէւայ կենար պարտի ղը ընդունել և մի յախտ անդր 
մարՁնոյ հայեսրի, և մի ուսուչյսնել որաի ի*–իթ. և իրկ 
ղսլորամն ♦ ղի յագէրաւ 9 ասկ 9 ոՁե կէրակրսվթ , և ղնոյն 
խորհուրդս 9ի մարի էդ զոր փափկասկրլն էդին • այլ քաա 
նասիիր մէծաւ վարդապէտու թբ յ աղթել /յանկութ Ն 
և ղանչարսւթք ս սան ալ |^ւ մի ատ 9 ի պատրաստ է ալ 
սեղան անդր ղհաանգիստ մարՏ&ոին ինգրեսայկ 9 «յլ ճշն֊ 
շէսչյի և նէղէսչյի և հիւանդյասչյի, ղի ղընդարձակութի 
^\նի ալտայսւթ 1են մ ասս. սն դել կարասայկ % պարտ 
է մէպլէ ասկ 9 բաղում* նէղութբր մտանՆլյարր այուքն 
էրկնիչյ • ղի նեալ կ է ասկ 9 և անճուկ “ճանապարհն որ 
ասանի 9ի կեսնս 9 և սակաւր էրն որ մտան են ընդ նա» 
ընդարձակ կ ճանապարհն որ սանի 9ի կորուստ 9 և բա֊ 
ղուվթ էրն որ էրթան ընդ նա է | ^,ըդ ղի պարտ և պատ֊ 
շաճկ մէղլ աստ չհէղգսնալ ղի յետ սակաւ ինլ մա֊ 
ման ակար էրթալ 9ի հանգիստն յաւիտէնիր տ |^ւ աք*Է 
ղի »ձ կ պարտ ուժեր հպարտանալ 9ի վեր այ իւրոր վա֊ 
րուսյն և գործ որն ուղղըւթէր 9 այլ խոնարհ լինել յամ 
ժամանակի և 9ի հ է սա գոյն սնապատսն 
նաւսնդ յորմամ տեսցկ պ> գանձնտ իւր 

հասսնէլյ մա֊ 
ի հպարտ ութի 
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համարձակ ե ալ* ղի 9ի մե՜րձավոր տեղիրն բնակելովյ բա^ 
ղում անգամ% և ղէյատարեալչխ ֆաաեսցե 11| ամն այաո^ 
րիկ #| *աւիթ (ակ յիւրում օրհնսւթեե յայձպիսի թ»չ^ 
յուսացեալասաց ♦ երկայն արարի ղփախուստ իմ ք Լ 
բնակեցայց յսէնապատի ♦ ակն ոմևկի այ որ փրկեր ղիս 
9ի կարճմւոութէ՜ ղայրանալշյ և 9ի էէրրկեա/֊խեղսրտուէ է 
Օյի բաղուէէխ էրն և 9ի մերոց եղյյւարց (խդ *ք էհք*9 

սէնցբ սէնցքէն , և յամբարհաւաճեխ իւրսւմ վրիպեցաւ 
9ի նպատակե անդր * յի եր ոմն երբեմն 9ի միայեակե^ 
ցաց 9ի մերձաւոր անապատի անդ յայրս մի ամիացեողյ 
ղանմ կարգս աո.ստ(էնութ1է կատար եաբ և 9ի վաստակս 
ձեուաց իւրոց ղաւուրն հացի էխ աո.օրեայ վարձեալչ |^ւ 
իբրև– կանխեր յաղօթս իւ֊ր և յաէւսփադեմ լքէն§եր ամ 
աո֊աբքէնութբբ , սակաւ (նչ֊ յաեձնապաստսէե լիներ%բսՀ. 
իալերեալ 9ի վերայ իւրոց կար գա էխ և վար ու էխ աոյպրիլ. 
նա-թէր % որ փպքձիխ էք որպես Լ\*բախ , կորղեաց 
էխա յքխյխ ♦ ճւ արդ շյա1խ արկաներ նմա , աոաչօր աո 
նկր ցնորս (խչ~ տեսլեան ընդ երեկոն էխոի դեղեցկի ընդ 
անապատն մոլորեըյյ է |#Ա. իբրև տեսանկր ց դուրս սայրքէն 
բացեալյ 9ի ներլրս անկամներ յայր անդր և ղոտիւբ ծնկօր 
պատեալլ֊ աոՏ/ն (սնդրեր հանգիստ 9ի նմս&ե ւ իքրե– պէ 
երե կոյ (էն ժամուն 9ի վերա/ նորա տարաժամեըց է | յ«# 
իբրև ոդորմեցաւ նմա , որ շեր իսկ պարտ և արժան ո^ 
ղորմել նմա , արւընկալաւ գնա յայր անդր ք և արդ ա֊ 
ռեաէ հարցանկր էխա վասն մոլորու, թ է ճանապարհ (էն ա 
*||ա կաց պատմեաց և բծ(*նս ևս պատիր բսէնիցն ներ^ 
բուստ 9ի ներբս հաստատեաբ սերմաներ » և բաղոլմս և 
երկայնս ղճաոս բսէնիցն արարեալ մեղմով մեղմով֊ 9ի 
գութ– արկեալ գնա 9ի ցսէնկութիւն յօժարեցսւցսէներ է 
Լս. բսէեբ պատիր բաղմեալ քխդ միմեսէնմ ծաղր այն ու ^ 
հետև 9 ժպտումն և բերումն և բերումն ♦ և ահա 
ոեալտսՏէեր մոլորակսէմն բաղում և երկայն "ճաէւիւբ 
իւրովբ է յախմհետե անդ այնուհետև շոշափումն, 
ձեոն ղմօրուօրն և ղսլարանոցաւ ձեոնածեալ, և գերեալ 
երթ այր ախուհետև 9ի կատարած ա§ւաբ(էսի նահա^ 
տակն տ |^ւ իբրև խոտորեալ եր նա ներբուստ 9ի ներբս 
(սորհրդովթն ք իբրև ղի 9ի ձեոն եկեալ իրացն պարա^ 

1 Օր(ձո"հ էֆ քաղՀ*աք է^յէ^՚լ* • և և 41՛" ^ ահս.» 
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պուքձքր ^ ժամ* պարապոյն1 կատարել ղաքոտ ցսնկաձն 
խպհեցաւ % յսնձն առեալ այնուհետև ղմտացն և 9ի 
միւս լինել ղմտաւ ածեր , մտաց արտստոյ եղեալ իբրև 
իգամոլ ձի պատրաստ եցաւ տ (|ինն յսնկարծակի 9ի մերեր 
բարբառ աղաղակերաց և չիր լիներ 9ի ձեռաց նորա , իբրև, 
սաաւեր քնչ յսնկարծակի 9ի միխյյ կորուսեալչ |^ւ ծ աղբ 
մեծ այնուհետև. մկի օգոց րչեքն գդիւաւխ , և կշտամԼ 
բեքն վնա որ պարտեցթն » և մեծաւ բարբառով֊ դոչեքն 
առ նա և ասեին ♦ այդպես որ բարձրացուցսնե գանձն 
էւր ք նկուե լէցի ♦ արդ արու, բարձրացուցեր գանձն յլո 
ւկթաչձ. յերկքնս , արդ նկան եղեր և ընկեցեալ կաս արու, 
ասհաւադիկւ | ^նդ այգն ընդ առաւօսն յարուցեալ սն֊ 
տքա , գսուգն տրտմութե գիքերոյն գիւրեաւ առեալ ող 
բւսյր և գյոլս հաստեալ գանձին իւրոյ% գոր չեր նման նմա 
աոռնել սնդուստ սնգեքն առ նմքն յ աշխարհ մտաբեր 
րեալ դաոնայր է է այս քասկ ե չարագործութի է*ո^ 
րամանկութեսն չարքն ♦ յ որ ժամ* ու.մեր յաղթեսցե *ի 
մարտի անդ, ասրս յք*ԿրԿ 4>աղե գմիտս նորա , ղի այնու֊ 
հետև մի կարասցե կանգնել 9ի գլոր ման ե սնտի % 

1) տան այսորիկ որ դե ակր իմ) չե պարտ ի մերձաւոր 
վայրս յսնապատի բնակել և. ոչ ի կսնսնց պատահումն 
յօժարել ղի սնշեք են յիշչստակր տեսլեաէն և. ճսոզթ 
քոոսից որ գմիտս անմեղս յսնձքնս իւրեսնց կորզեն է |^ւ 
ոլ պարտ և պատշաճ* ե մեգհատսնելգյոյս սնձսնց մե֊, 
րոց և յսնյուսուի սնդր կործսնել» ղի բագուվխ իսկ՝ են 
աար հատին գյոլս իւրեսնց, յ ողորմած 9ի մար դաս իր են այ 9 
սակայն \ի մար դաս իրեն անտի այ ոլ ղրկեցսն տ եձ յի եր 
ասն երիտասարդ \ի րաղպրի ք որսյ բաղում* և մեծամեծ 
չարիս գսրծեալ եր և. չարաչար մեղաց 9ի ներրոյ եր • **ր 
յա/լնարկել իՏե այ պղքացաւ 9ի վերայ բաղում* մեայաց 
խրոց« քնրԱ յքնրեսն փաքսստեայ 9ի գերեզմանս սն^ 
կոներ նախ ք և սնդ սնկեալ 9ի վերայ երեսաց խրոց 
սնձամբ գանձն իւր վամն աաւաիքն կենաց իւրոց և գնա֊ 
ցից "գրպ/ր » և. սնդ սնձամբ գանձն ղարկուցեալ կոծեր • 
I* վիր**քք երեսաց սնկեալ դներ եւ ոչ կամեր բնաւ ամե֊ 
նևքն բարբառ արձակելն ոլ իջխեր ղսնուն այ սնուա֊ 
նեյ և ոլ աղաղակել առ նա 9 ղի սնարմսն համար եցաւ 
գանձն իւր • և 9ի ժամանակին կենաց ինքն գլխովին և 
յաաաքլ լյան ղմահն 9ի մեռելոց գերեզմանի գանձն ար^ 
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դե–էշ և զյոյս հատեաչ կենաց անձէն էւրոյ հեծԼր 
մքաքն . յոդա֊ոց եըմնեք յ անդն գոց խորոց որտէ % էր֊ 
րև շարաթ մք անց է է1էրէհ/ • է/9հխմ* ԳեձՒսե հա֊ 
սքան դեպքն 9է էքերայ յ«ք կենաց նորա /աա աք եքնաաաա֊ 
կարը էսկ եքն 9 դոչեքեն և. աղաղակեք**» և. ասեքն * ուր ե 
պէղձն ք անսրեքմն և անարժանն՝ որ յւսյնմ* գէքութե 
ղանձն յադեցոյց 9 արդ եկեաչ մետչ աւաեէկ տարաժամ* 
զգաստ երևէք և. հեդև հանդարտ կամէ չքնել* որդ 
կամքս ւդու. 9 չյագել չարեցը մեր աքը « ոչ *է ոաքորութֆ 
մե՜ր անդր կաս փատչվաղակէ ♦ արդ կան Յնան վ>եդ սրա.֊ 
նէկր և կրպակապեստ 9 և. %է նոյն ցան կութք* դաս 
վատլակէ 9 ղի ամ* քենչ յոյս ըո չիֆեա/ ե ես կորուսեալ • 
ապստեքն եկեաչ հասեաչ ե է ՀԷ/Ահք •թո վ2եէ*ւ դա տաս֊ 
տանք*Խ ք թեպետ և այդպես պանձն ըո սպանանես % 
դք փութ աս արադ արագ հասանեչ 9է աանքանս անդր 9 
աք թշուարւական է կամ* ղէ փութ աս վաղվաղակի դաԱչ 
հաս անելլ 9է վերայ ըո դատաստանքեն« |^լ այլ րանս 
խօսեէն » եկ էր 9 ասեն 9 ընդ մերդ ուխտս եդէր և դաշքանս 
կրւեցեր 9 ղան օր էքնու թ էլն պամ* ուսար և ընդ մերդ դա֊ 
տապար տեցար 9 արդ փախստեայ կամքս (Էնեչ չտաս պսՀ, 
տասխանէ ք ոչ դաս եյանես այտ է 9 ոչ դաս գնաս ընդ 
մե-դա է||ա էրրև 9է հեծեծութ եան անդ էւրում* կայր % 
և ոչ ղյսելիսն անդամ* մատ ու.ցաներ նոցա րարրաււոյն ք 
և֊ ոչ տայր բնաւ ամենևքեն րանէցն պատասխանի 9 թե֊ 
պետ և. կարէ յաճախեքեն ձանձրացուցանեչ ղնա դերն 9 
արդ էրրև. ոչ կարացէն մուտ դտաեեչնովքն րանէպ» 9 
րաղում* անդամ* հարկանեյգյ մատեաե 9 դար2եաչ դերն 
չարաչար տանքաևցը տանք ետք տքնա և. չարաչար դամեր֊ 
նայն մարմինն դ ղեքն , և տանք անցք կիսամահ թողեաչ 
դնացէն է | *սկ նա ոչ էնչ պակաս 9է քմահուանե անկեաչ 
կայր ուր թողին գնա 9 և դներ մոնչեչովյ էրրև. 
սակաւ մք յանձն էլր եկն , մռնչելով անկեաչ տխեր և 
հեծեծեր է եկքան աո. նա ընտանէչքն որ ղքՀետ նսրա ե֊ 
լեաչեքն 9է խնդիր • էրրև դտքան տքնա 9 ղչպատ2ճսաւս տտսե֊ 
ք անաչքն հարւյ անէ էն 9 և աղաչելով աոնուչ տտսնեչ փոս 
9է տուն է ) *սկ նա% թեպետ և. շատ ր աղում* անդամ* նե֊ 
ղեէն գնա՝ յանՏն ոչ ատձաոյր % § ^\արձեաչ 9Է մքւս գիշեր 
անդր դեպքն 1է վերայ հասեաչ ևս չարաչար ասնքեքն 
վնա9 սակայն և այնպես ոչ եղև հնար եկեչոց ընաաատս֊ 
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նեաց նորա շարժ էրլլ ^Տաւ ^ տեղւոքկ անտի « | աւ , 
սակ , ^ տսնքսնս մեռանել լոսն այնպիսի 9ի խիղճ՛ 
մւոաց սնօրէխութՆ պղծութ1է մարւ&ոյ կենգսնսնալէ 
^երրորդ գիշերի անդր գևվն դարձեալ հասին 9ի լքել. 
րայ նորա 9 և սակաւիկ քնչ֊ պիտեցաւ և սպառսպուռ 
զոգիւն թափեալի նմանկ ♦ այնպկս անողորմ% Հասքն 9ի 
ւքերսչք նորա չարաչար տանքսնհր , և մինչև 9ի յեւոքն 
սպառել ոգւոյն տսնքկքն % իբրև տեսքն թկ սակաւ 
մի ոչ֊ թույացաւ 9 անմռունչ֊ թողին ղնա յայյն և գնա^ 
աչքն, և աղաղակաւ. երթ ե ալ աս կին՝ թկ յաղթեցեր , 

“5րլ-չ.^–» յե-րձե՚նային ՝իյայրն, յլ ««ք/4 «>. 
նուհետև սրբութ է ամի բնակկր \ի նոյն գերեզմանի և 
սրբութ և ամի ւքարկր ղէյարգ ւքարուց սրրու֊թ Նամն ա^ 
ռստքնութեսն իլրոյ ։ առաքի այ եղեալպա,~ 
ւոուակսն զօրութբ նշսնւտ և արա. եսաիւտ սրսնչելեցր9 
մինչև բապմւսց զարմանայի կր և բաղմաց բաղում* ա% 
րուեսսւից առակ օրքնակաց չինկր « |^լ բաղուվխ 9ի նո֊ 
ցանկ աղաց և կարի յոյսն իլրեանց հատեալ կր, դասր^ 
ձեայ \ի գործս բարութդ ղսնձքնս իւրեսնց ուղդեքքՏտ 
9ի ճանապարհս սրրու֊թ 2ր • |^ւ կաաարկր 9ի վերայնոցա 
րսնն որ ասացաւ թկ աւՐ որ խւնարհեցուցււնկ գանձն՝ 
չսսրձրասցի « 

| \րգ առաւել վ>ան գամ՝ 9 որդ էր ակր իմ\ զխոնարհու 
թիմն ուսարսւր 9 աղա հի*ն և խարիսխ կ առաք Էն ւսմնր^ 
նասքն առարքնոլթե֊ց և յլաքու֊թ՞ևց , և առաւել օգուտ 
կ աՌրզ ի հեռաւոր անապատ էրրթալառ ուսման և կարլ 

ճւ ւքարուց րսւութէր։ Հ) ի եղև այլ ոԱն միայնա^ 
կեաց1 ղհեռաւոր սնապաւո բնակկր 9 և բաղում* ամոթ 
ղառպթքնսւթ իս յ>աքոլթ1ր լուսաւորկր 9 9ի թ սնձրութե 
ծերօւթե մեծի 9ի գիւաց փորձութքա սնկօնկր « Օ ի 
կրնա պքնդ՝ յոյժ 9 ի կարգս ւքարուց իւրոց ղմիայնութքւ 
և ղյռութ իւն սիրեցեալ9 աղօթիպջ և ինգրուածաքթ և 
որ հնութ չկջ կարգեալ տեսյեամրտ սւ ունք ծան և երա^ 
գբ*քբ ՀէէշԷքղք* և– տեսիր» զարմանայիս ածեղկնս ւոեսալ 
նկր՝ կր որ առ արթնութՆ մարւքնոյն և կր որ զիշերայքն 
տեոյեւսմբր իբրև գրեթկ նշմարւմկքլ կքն անմարմին 
կենդանութ1ե % & պերկիր գործեր » ոլ հ**գ յսնձքն քնլ 

1 0գինակ մի «*ր՞էր* Դ էր* էր * 
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ոէՏէկր վամն անձք&ն կերակրող ոչլ պծաոսվթ թնշ զայր 
գ*՝^ձլմիփթարութի բծրւ&ոյ , ոլ յծրկիր հա/Էր ըզ֊ 
է-քք* Կհե "Ղ^պսհ պաստել ոլյորս թոխոց Լ ոլայլ 
անասնոց 9 լի յ ուսով ածութ֊էն < ՝է 
շի% աշխարհէ հրաժարեալ էր և բսԽբ քխլ ոշ էթտ ա֊ 
մենևէննորա որով խ-քտ մարթ իչ/է չխնելմարէ&սխ մխխ 
(3–ար աո. ^ սակ ունէլ կենդանու թէ– 9 այլ մոոացեալ 
պամ* ՝է կատաբեալ գութ անդր ած ութ էրն պսՏւձն իլր 
պատրասաէր 9 կայր Տնայր կոչմանն յ աշխարհ էս փոխէր^ 
Ա/յ 9 և. աոաւելևս զուարճանայր տեսչեամքէ յուսոյն ո^ 
րով կերակրէրն էսկ » |^ս. ոչ֊ վատ էր մարմին նորա էրր֊ 
կայնաձիգ կարգզթն 9 ճւ ոլոգ իրն տրտմէին . այլի պար֊ 
կէրշտութէ խարուց կարգՀ ղխսրգս գևղևցկոէՖ վ^քհք * 
Հ^ակէսյն ^ պատիւ ա1եծ պատուեալ գնա ած 9ի կարգի 
էրիր յերկուս կաաՐյերիս ասուրս նկանակ մի եդեաք 
(ինէր 9ի վծրայ սեդանոյն 9ի պէտս նորա սուրբ ազնիւ է 

մտան էր նա յայր անդր , յորմամ* իմանայր եթէ 
կարի պէստ են մարՏևոյ1 գտանէր պայն կերակուր » և 
^/յէ պապան էր, ուրախ չքրնէր » ճ. դարձեալ յօրհնութփս 
և. յաղօթս դաոնայր և. 9ի նոյն կանխէր տ | \Հ– աեսչեամբր 
գուարճանայր 9 և րւութբ ծաղէյէր պօրհանապազ9 և յա֊ 
ոաթագէմ* չին էր արթնութբ և րաջութք՝ յուսաէ յա֊ 
ոյաքադէաՐ եղեալ և չուսաւորէր ♦ և գրեթէ ձեսւն յան֊ 
ձին հարեաէ էր 9 և իբրև չաւագոյն կարգս 9ի ձեոիՏն 
աոեալ և մտեալ հաաոատութշԼ % որ ևւ անցին էսկ ընգ 
նա աո. 9ի փ*տր մի գթեչշյ 9ի փորձութէ անտի որ հա֊ 
սթ» 9է վերա/ նորա ւ ^Ա. պինչ֊ ասեմթ որ սակաւ մի գը֊ 
թեաց♦ զի իբրև մեծամտեաց իՅե և. մոոացաւ զթկթն և. 
համար էր 9Է մտի իւրում* մեծ և. աոստէնէ պս&տձն էւր 
և. այլ այսպիսի իՏն յանձն ապաստան չքխէր» արդ (իքնէր 
նմա ոլ ընդ երկար 9 այլ սակաւիկ &ձ. -Ժ9֊ 
չափ որ չափ և չհեղգութի համարեաչյ *Հ\արձեալ բու֊ 
սաևէր հեղդ ու թք մեծ որչափ և 9ի միամն պգայութիւն 
հասան էր • րսՏնպի և 9ի րնոյ անտի դանդազագոյն յաու^ 
նէր , և աո. օրհնություն և աղօթմե հեղգազոխ չինէր 9 
և. օրհնութիբ «ձ պ/նպէս յերկարեալչիքնէին 9 1և ոգէթն 
ոլ այնպէս յօմարագոխբ չթտէքէն, և 9ի հանգիստ աեդր 
յօժարագոյն խոկայր , և միսզխ 9ի խոնարհ հայէր, և. 
իարհուրգբն 9ի մպորութի կործանէր և պանկարգուքՅ–քզ> 

□ւցւէւ26ճ ե7 Օօօ^1ջ 



ԹԵձ*ԱծԻՈ6 109 
ասնկանկթ» ♦ սակայն սովորութվտն յառաքքէն կարգ անդր 
ձղկին է ղի այն իբրև 9ի սովորոսթի քոքն դևռ ցառաքին 
կարգն պահիր տ |^ւ արդ դեպ ևրբևՏն 1րղԼւ յևտ սովո^ 
րոսթ էաղօթիցն ընդ էրրևկս մտան էրլ գաաևէրլնկանակս 
9ի վիրայ սէրղանոյն որ նմա կար գնալն կր յալ* առ. էրկևր 
և. հսնգևաս • որովհէրտևւ ղպակասոսթիւնն պայն 
էրթալ և ոլ համարնցաս թնաս թկ իցկ ք*նչ որ ղաև^ 
սիքն գաքն աքնասկ ֆ և ոլ ի դարման բմշէյոսթևան չարթ» 
դարձաս ք այլ Թևթև համարևցաս որ աո. սակաս մի 
կարևաց պկպյն պահսնքևպան է յայնմհևակ այնոսհևտև. 
ցւիթոսթ-քրցանկոլթ յափշտակևաց և. ղաշխարհաս դալ 
սկսաս խորհրդովթ % սակայն արգել գանձն իսր առ. <քաV 
աէանակ մի 9 և 9ի վաղիս անդր ըստ սովորոսթեն դառ^ 
€նայր ՝է կարգս վարույթ • կացեալյաղօթ ս և օրհ֊ 
նեալ եէխ եմոստ յայրն գտան էր ք # եգիտ ղն կան ակն 9ի 
վնրայ սԽդանոյն, այլ ոլ աքնպկս կազմիկ սրրիկ որ֊ 
պկս ցերեկն ||&))ք.ա// գտանկր իբրև. գաղտեղեալիՅՏէ 
և յոռացեալ• ղարմացեալ յոյմ և տրտմիր 9 սակայն 
ասնոյր ոսակր և֊ հանգչիր տ |^4 իբրև երիր գիշերն եղև 9 
և. երեըկքն չաթ» ^յասերյյր , Հլանպի վաղվաղակի միայն 
ընդ իարհուրդբն բա խիթն է ած պմւոաս թկ իբրև, սու 
նմա անկէրալ կայր կքքն մի 9 և քէնրն 9ի հասանոսթիւն և֊ 
կէրալ էս զգործս առաքի աչաց կա տար էր ալ ունկը 9 իբրև, 
արարեալ կատարևալ համար կր տ ակայն ելանկր էս 
գիրիր ասուրս ւսյն 9ի գործ իսր , էս ղաղօթսն էս զօրհ֊ 
նոսթքւս ոլ սուրբ կատարկր , ղի 9ի ներթս յանձքն իս֊ 
րսս»Ր անկր ղիաորհոսրդս օտարոտիս, էս սակպ ստկպ 
յայնկոյս պիւրէս հայեցեալմաշիր յամ՝ կողմսԽց պաչսն 
արձակեալ ղի կոտորկքէն ց գործս բարութն նորա յե֊ 
շատակն ցանկոսթէ* | յւ^ք դ*հ/է* թ*Ղ ևրևկս 9ի ինդիր 
նկսէնակին և. գտանկր գնա 9ի վերայ սեղանոյն իբրև. 9ի 
էէկսԽց կամ՝ 9ի շանց կրծևցէըց ♦ յ այն մամ՝ յոգսոց եըզ֊ 
նկր և արտասոսկր տ | յւյ. ոլ այնչափ որչափ բովան դա^ 
կկր 9 էս ոլ այնչափ որ ղչարն կարճել մարթկր , էս կե^ 
րակրկր որչափ կամիր, և հանգչիր ոլ որպկս հանգիստ 
իսր կր % | մատեան առ նա խորհուրդը չարթ > 
ևղիալ պաշարկքէն գնա էս կարևոր պատերաղմաս նե^ 
գիէ*ն զմիտս նորա և սնդոսստ վաղվաղակի յաշխարհ 
դարձոսցանկքէն է Լյարեաս վաղվաղակի գնաց յաշխարհ 
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ըեղւ անապատն գէշերրավար % |^ւ&. կհաս նմա տէւն 9 
աշիաքհե դկո. հևոագոյն կր հասամնկր 9Է նորա 
տօթ , և յոյմ խոնջավաստակ տագնապաւ վաստակկր » 
շք&ք*ջ~ ղաշսՆ ածկլսկսաւ ե(3–կ ուրկր նորա վոխր *ֆ ղէ֊ 

պէ մաեալհանգէցկ . որ և կգև էակ % 
կալան գնա ոմանլշ յէրարւյ հաւատացերլոց, ^ւ4 
գհայր լխք առաջ կլեալ ընդունկքէն գնա • լուսէնայք/եւ 
գձկոս և գերրկսս 9Է փոշւոյ անտէ և գոտս նորա, և 
գօթ՝ս կացեալ կդքն սեղան առաք է որ քխլ գտսնէւր 9 
աղաչխքքև ճաշակկլյ Հ*բրև հանգկան» սկոսԽ աղաչկլև 
հարցանկլ գնա բանս փրկութկաե* կարդաց և. գնացէց 
ածպաշտութ 2ր է Օ էնչպալւտ և պատշաճ* էցկ , ասեն » 

աՊք^Լյէրոքահ/^Խ սատս&սցե > ^ ք^ձ հնարթ էշերն 
9է վերրայ պգծութեց յաղթական չթտկլա |հ» սկսաւ. նպ֊ 
ցա էբրև հայր որգւոց խրատ մաաուցաՏնել* կալՏճալ 
մոլ մ ունկը ասեք 9 սակաւմամանակկայ կենացս և յկտոյ 
9է հսէնդէսսէն յաւխոերնէց փոխերը ք ^սոգում և այլ ^րլ 
գապկտութ֊էրան բան էւր խօսկր ընդ նոսա և յյյ<^ 
տեր ալ շահ^ր գնոսա % \*բրև լոլո. էրղև 9է խրատկլցյ սՏն^ 
սփ և սակաւ. մի 9է միտս էւր կկկալ սկոաւ խպքհերլ 
լխդ անձէե էւրումճ գէ այլոց խրատ աայր, Լ (քնլխ ասր^ 
սատոյ մտաց անխրատ կլկալ գնայլ ••I** ***->*- 
էւր հջ» կտկս գէնթն 9Է պարտուքմփ մատնկալ* յարու^ 
ցէրաէ լխթացաւ վաղվաղակէ , 9է նացն ս/նապատն հասա֊ 
նկր 9 հօ#^» ոգչւայր գանձն էւր և. ասկր « կ(մկ ոչ֊ տէրաաւե 
օդնէրալ կր Հանձ ք սակաւէկ մէւյս ևս բնակկալ կր անձն 
էմ 9է դժոխս ա սակաւէկ էնշ֊ պէտկցաւ 9 ասկ 9 և 
երգեր ալ գտանկէ 9է աաՐ չար կաց ♦ սակաւէկ քխլ *հէ֊ 
ակր 9 և սպաոեալ կործ անկր գէս յերրկէր է ծ էխ և 
կատարերցաւ 9է վերրայ նորա քսմմն որ ասկ ♦ ե՛ղբայր երդ֊ 
բօր օգնական երդկալ էքւրև րաղստ մի ամուր և էբրև 
սլարէսպ ամուր ասանց կործ անկլցյ » | \ւ յայնմհ կտկ 9է 
սուգ մտկալսղրյայր գամ* աւուրս կենաց խրոց տ |\ւսյց 
յ ած ա կոյս կոգմանկ ս/նտէ սկգամն մէայն պակասկաց 9է 
նմանկ , և 9է գործս ձկոաց էւրոց գէյկրակուր էւր աո.^ 
4էք * I/1– արգե-քևալ^ պսճէՏն խ-ր պահկր, ^ոլրձ զյ.1րցէ–ալ 
և ՝Է վէբայ մհխբ*յ աեկասկր, և ոչ֊ ևս յաւէրչշքր կաՆգ֊ 

՝է գէրտեոք սՏէսոԷ մի<եչև– բչհք քձաքե բարբսոոյ հրէրշ֊ 
աակք(ևճ որ խօսկր ք&գ նէ/ա ՝է աէրսլևս/ն քեշՒրՈ **> 
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♦ լնկալաւ. ած պապաշխարութի րո և չուաւ ապօ^ 
թից աթթց ծ. սզորմեցաւ ^էլ* ահաւասիկ գան մխիթար 
րեէ֊ գթեղ աշակերտեալրն 9ի րեն , և բերցեն րեղ օրհ^ 
նու.թի զոր սսւցես դու. և 7ճսշակեսցես նպշօր հանդերձ * 
և վայ գոհասքիր յամենայՆ ժամանակի % 
\յրդ զայս ասեմ* ձեզ, մսնկունր իմ, զի յամ՝ ժա^ 

մսնակի ղխոնարհութխ ու ոք իր եթե մեծ էտ իցե եթե 
փնրր 9 զի այս պատուիրսն առաք էն որ ասե ♦ երանի որ 
խոնարհ իցեն հոգւովյ զի նոցա ե աչտայուքէե երկեից ♦ և 
զի մի պա արից իր դուր 9ի դիւաց անտի որ ցնորս առաչզր 

՚ յարուցանիցեն ձեզա \քթե Ղթ աո. ձեզ֊ եղբայր 
կամ* չլար եկա մ՝ կամ* կին կամ* հայր կամմայր կամ* ծեր 
որ կամ վարդապետ դր կամ րոյր կամ եղրյպյր կամ տեր 
կամ ծառայ , նախ ղձեռս ձեր յաղօթս ամբաոնայցևր ♦ 
և. ապա եթե իցեն ցնորր ^ աոաշցթ եզեաէյ վաղվա^ 
ղչսկի փախիցե ՝է ձենք ւ |#\ւ դարձեաէ֊ եթե խաբեսցեն 
զձեղ դերն յաղօթ ս կա լա Էյ կամ իբրև մարդիկ պատ^ 
րիցեն ողղրեսչյեն զձեղ և. դովեսցեն, մի սնսայցեր նո^ 
ցա և մի հպարտ անայր 9ի միտս ձեր • րսնղի և զիս պալԼ 
տեցքէն բաղում անգամ *ի գիշերի, և ոչ֊ յազօթս կալ 
և. ոչ՜ հանգչել֊ թ ոյղ Լ՜ա ոմն ինձ պ գիշերն էս մ ցնորս 
առաչչ>ր առնելով • /լ գարձեալ *ի վաղի*– անդր եկեայ 
խաղ֊ առնեին , առաքի ան կսնեէն ոտից իմոց և– ասե էն » 
թողաւյո մեղ, հպյրիկ մեր ,.զի աշխատ արարստ *Էթեղ 
էսյսօր % | *ոեմ չյնոսա ♦ ՝ է> բաց կացեր յէնէքն ամեն երեսն 
ոյր գործեր րչանօրԼնու թիձտ. 

| *այսուհետև դուր , որ դե ակր իմ, զըւութէ զհամբե^ 
լա է թ է. ղհանգարւոութ ք ղհետ երթ այր » զի սրբութՆ՛ 
միտս ստսնալ մար թ ասք Էր աո, ած աղօթս մատուցա^ 
նելովէ *\*եգեցիկ ե ախ արգելական , որ կանխե >ի կըր֊ 
թութի յաշխարհի, և 9ի գործս բարութՆ և սրբութ 2ր 
զեղեալչինի , որ զհսնդեո եղբայր սիր ութ *եր ցուցոնից ե 
և զՀիւրասիրութե–, և գրեր ե. զողորմածութի հսնա^ 
պագ գործե > և. բարի աոնե *էերձաւորաց 9ի տալ֊օգնա^ 
կանութփ վաստակաւորաց 9 և. քնլն առանց գայթ ազդու^ 
թեսն հաստատուն կայ « ^Հմրղեցիկ ե այս և յոյմ բա^ 
րիոր $ զի արդիւնաւոր մշակ ե պատուիրսնաց ք սակայն 
քնդ աշխարհ պատ աղե աղե < |,*հ. լաւ ե րան զսա և. մեծ 
ևս որ գիսնադոյն կ% որ յարդիլեակսն վարուց սնտի 
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յխ/աստա.թ՝Հ քիտա-թե օձդ /Խթացևալ, պար աիաք 
թաղէէսլ ի առ 9ի Հոգալ* և քնյն գք/կթև Էակ սսրացեասլ 
և ւէսռաչյեալ և յայժ է յնքն ի երէլնասսորացն , գի &Փ* 
աաոսս ել րսն գամենեսեսն կացչյի առաքի այ % *ղ1Է 4"*– 
ջկ իրքերի Հագագ յետսակոդթե ձգեալյ Հ)իր տյնպիսքն 
ըիդ պյ շրիէ ր գպ^^էտ հ անդադար օրՀնոսթքքր միշտ 
Հսնապաւլ գած օրՀնեչօվյր 
ի) այս և այլ այսպիսի յան գսայն պատմիր մեգերա^ 

նեյին Լ ^ոՀաննիս յերիր ասույա ժամսնակեայ անդ 9 ւքՏ^ 
չև յքններորդ ժամու, խոսիր ընդ մերս էս թմշկիր գոգիս 
մեր % | յ»^ առեալ էրա մ էրգ օրՀնոսթի, և խագադոսքմբ 
գճսնապարՀն երթալՀրամայիր • ատ մեր ար մերդ մար֊ 
գարիոսթի մի և ասի ♦ այսօր ի յապթոսթիրբարեպաշտ 
(մազասարքն (իբիոդոսի ♦ այսօր բերքն գեշան յսպթոս^ 
թէրսն 9ի յ*աղպթե ագիրսսնդրացսոց գյւոնադատ թա^ 
գաւ. որին նշան սպանման * էս գի պարտ էս սրստշաճ* ի (մոլ֊ 
գասորքն ոչ֊ 9ի ձեռն (Յ֊շնամսոյ, այլիսրով^մաՀոսաաէբ 
մեռսնել որպիս էս եղև իսկ 7էշմարտիս % 

|^ս– արդ իբրև բագոսմ* և պյլ Հարս տեսար ք եկին 
եղթարթ և պատմեցին մեգ եքՅ֊ի կատարեցաս Հլ/ոՀսն^ 
նիս *ի ւ|\>ր պանչելի իմն օրքնակաս է .<>/ պասասիր 
աոսեալ իր նորա ընդ աաՐ կողմսնս գի գերիս էսսասրա 
ոսմեր բԱաս ամենևին մի Էշխել մսան ել առ նա , և 
ծոսեր եդեալկայր յաղօթս 9 և 9ի նմքն յաղօթեխ կաԼ 
տարեցաս առ ած գնալովՀ 

\ 
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է| ոՏՃ հխասկր ք որ ու. էՐ անոմն կր Լ^ոսլիա , մևծալ 
աոոմն յոյձ * և. կթն նորա մանկաՏտ ևրկու.՝ ■ ^ոհաննկս 
և. ^ոյր նորա |()մրմհրստիա % մամանակսՆ ընդ պիա 
ևկաց իշիաաե անօրկն • որոյ հրաման աոձրսպ 9է թագա^ 

սորաց ^ զի զորս միանգամ* գտանկր հասատացևար» 9ի 
* |\^ զանազան ւոանքան€Ա> վատնկր % | Կւկ ևրանևը. ոխ 
\^պէաք ԱԱ֊էրալ թկ գայ և. *ի պաղատն յաքև, խոյս տար» 

*ի ստմե մի փոթր և. անդ քմպրչկր հանդերձ մանկ ամիրն ք 
այսուցսճէևլնոցա զբւսրևպաշաա֊թէ– օրկնս % |^լ ևղևլ 

է^ոհաէ/նկո իբրև, ամաց հքնգևտասանից է գաղտ 9ի մօրկն 
ևբթաքր յկկկզևցթէ և. զսովորական աղօթմն կատարկր % 

|^ւյաւ.ուր միում% գտևալպնա աոՏն միումյևկևղև^ 

էքւոքն ևհարց գնա և. սակ • ասա թնձ, մանուկ դու. ք յոր 
ազդի ևս 9 զի ստյդպկս զսովորական աղօթսդ միայն կա^ 

8Եր՝։ր^* եր &ոհաննկո ՛ի ^ադպրկն 1) եոարոս. ^ 
^կր "Աքի ե րարեպաշա և մէեծաաոսն, 4 անոմն նորա կր 0#»է֊ 
էի*"* ոձւկր և ՀՈյր մի փորէիկ , որում* անուն էր 0*4մասաիա տ խ. յա֊ 
սոսրոն յայնոոիկ ա ոոքթեյա ձ յ անօրկն իշխանկն ֆիչիկոնկ \\ոմ*որիանոո 
գաաասոր ՝ի 1)4ոարիա շաղոտն %ագիաոինոս . 4 քոր ոաոսգկր զթրիո֊ 
ոաննայոն որ ոչ գոհկր կո.ոյն% աանքանհր ոպանանկր * խ. չուն ալ 
պայս նրան և լին $ արալիա , աո. և ալ գիրկոոին դասական իւր թպթեաս ար֊ 
~*Ս *֊1֊մ՛ Գ Աք&աասան մի նեղ և անձոսկ • 4 յայնմամ* կր 
(Հոհաննկո 4րկոաաօան ամայ ։ էւ. ուսույանկր մայրն զաւակայե գիր 
նրկիւպիւ , 4 ղրարեպաշաոսթՆ հաա-աան . խ. յէամ* օր երթ այր 
յԷկ^պՒմ* 4 գոովորական աղօթմն կաաարկր % \ակ րարեպաշա մայրն 
նորա նրհնչխր մի գույն &&****& մանոսկն իւր յան օրին գահճայ . 
համն ալն որի կ ոաոակր մանկանն մի 4րթալ յնկ էրգերին , այլ ՛ի աան 
ագօթել. այնոսհեաև 9ոհաննկո պապա *ի մօրկն երթ այր յեկեգիյին 
և ոլ գոյ գաանկր անդ , այլ իէտն միայն աղօթ եչորէ գաՀնայր աո. մայր 
իւր է Էւ 4ք4 0ոհաննկո ամայք իքքմւ հեգնաաոանիյ, ա՚ճեյին 4 արսա֊ 
րքնոօքմիրն րնք– նմա < \ակ նրան ու. հի մայրն նորա անսաննլոէէ պմա~ 
նուքն րարնպաշասահմՆ ոիրորլ, ոա.րաիփանայր յոյմ > թարք անսաևնլովա 
Հա ոլ երկնչիՀՈէէ ՛ի ոպաոնաչիայ ան օրին այ , գար հոպ, կր թկ գուլ 
•յկ յանկարծակի ըմրոնեսյի ։ 

՛ի հիում* ասուր ելիալ Հոհաննկո դնայ յանաեքաա հեոագոյն 
4 կայր յագօքմս • 4 անսեալ Հ– –*ր 4> -«*$*->. «Հ. պա–֊, 
“հևակգ*. , «.»«ք ևս, կաքյԱքՔր "1քէ ■ ^սհաևհկս - "քքֆ 
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տարես է |^ս. Լ^ոհաննկս ասաց* "քէե Ծաք *ֆ*/ 
ր*֊ղյ ♦ ունիմ՝ ,ր^/ր մի էնթրիկ » և եվխ հաեգերձ աՏարբե 
թաթուցեալ 9ի տան միում՝♦ և ես գաղտ 9ի մերկն իմԱկ 
գամ՝ 1է ժամու, յեկեղեցիս և չգտանեմ՝ ղղթ ընդ որում՝ 
օր<Հնեցից զաե, յ>անղէ երկեան ամ՝ րրիստոնեսցբ և 
փախեան * այլ ես երկն չէ մ՝ յերկնաւոր թագաւորկն% որ 
յաւուր յայնմիկ տաք ք*նձ գաո.հ աւատչեայն ան մահու ^ 
թեան է |\#4՜ *քեա այրն « և հաԸ% ( Ք^1 
հասակի պատերաղմել ընգգկմ՝ այդպիսի կարիս ♦ ա/ք 
թկ կա միս յաղթեյ հակառակորդ գօրութեաեցև 9 երթ 
յանապատն և որոշեա գյ>եղ 9ի մարդկանկ և լեր երկիւ^ 
ղած յայ և. կեցցես իբրև, ղմի 9ի հրեշտակաց • յ>անղի 
կեաՆրս այս սնոտի են ք և. իրր և բոն ու թ*ք*թ աշխարհիս 
իբրև ղստուեր և իշխան ուիր սորա իբրև ղծուխ կզրիցեն 9 
և վայ մարդոյն այն մի կ որ կորուսանկ գմեեուխհոգւոյ իւ^ 
րոյ է |^է Լ^ոհաէ/նու լուեալղայն ղչյխսցաւ և ասկ ցայրն * 
և ղէ*ել աբաբից զի ողորմիմ՝ մորն իմում՝ և յ>եոն խքում՝ 
ղի տղայ կ , և շատ վաստակեցաւ վասն մեր մայրն ղի 
ուսցոլր պդպրութի և կարասց ուր ունել զտուն ք զի մի 
կորիցեն ինշթ մեր տ | \ւ պ/րն ասկ ցնա • լա ւա գոյն են 
խձթ որ յերկքշնսն են % |Նէ 3**ա Լ\ոհս/ննկս * իսկ եր^ 
թայց հրաժարեցից 9ի մերկն իմ՝մկ և այնպկս գնացից , * 

1լեոԼ այր*֊Ղ) • քլ –Ք՛ԱՐ ^ ՓՈՔ1՛ % քէ** * ՝Է 
իմ՝մկ ըսաո էօեային պաաուիրանին . իսկ ևս յարաժամ* երթ աժ յեկե֊ 
դեցին և ւ»ձ ղղբ գա անեմ* անգ ընգ որով օրհնեմթ ղթե, Հանդի եր֊ 
կևան էՇմ՝ րրիսաոնեայր և փախեան 9ի սպաոՀնալեաց • այլևս երկըն ^ 
շի^* աո.ասել յևրէլնալոր թագաւսրկն յայնյմանկ որ աայ V* 1“~– 
հաւաաչեայն անմահոսթե * Էւ այրն ղարմացաւ. ըեգ պաաասխանիս 
մանկանն և ասկ ցնա • և ղէ՚նլ հարկ կ հասակի պաաևա 
րաղմել ըՆգգկժ այսպիսի կարիս . այլ թև կամիս յադթևլ հակաս֊ա 
կորգ ղօրսւթևն և կաաարևալ լինել, երթ յանապաա և սրսշեա ղթևւլ 
*ի մարդկանկ և լեր ըեգ էՕյ և կաց իբրև ղմի 9ի հրեշաակաց , և մի աար 
հյֆևէլ9ի աանջանս չար չարանա էյ է վասն գի աողայ ևս , և և դիքիր և աո. այ 
էՕյ* Ա«4 ՀՀոհաննևս • ղքնլ ար արիյ ղի ողորմիմ՝ մօր իմոյ այրութՆն < 

յխա ծերն • երթ հրաժարևա *ի մերկն , ղի և նա կամակից չինի 
սլյդմ, և աո. և ալ ղօրհեոէ-թքէ նորա գնաս էյ ևս , և ՝ի յ» ուրուն ևս հրա~ 
ժարևա և յըիշիցն ք և ապրևցո ղոգի հո 9ի մահսէ֊անկ . ղի այս կևանը/ս 
փոՀր մի կ ժամանակ և ղրաղումս խաբկ և կսրուսանկ ւ էլ 0սհաննկս 
հասաաաեցաւ. 9ի բան ևևրոյն, և գսհացևալ*ինմանկ վասն բարի խրա^ 
աուչյն գնայ 9ի աոէ֊ն իւր և պաամնաչյ մերն ղամևնայն բանս ասՅն ծ և^ 
րղխ * Ե*– իբրև լուաւ մայրն նորա երանելին $ոպիա , յՀքԺ հաճեցա*, 
վասն այնր րանի , մի ղի գիակր ղմանուկն Փեային սիրողին ասղցեալ, 
և դարձն ալ ղի յոյժ երկնչիր ըմխւնիլ մանկանն *ի կսապաշաից . չաւ 
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ղի մի հաոաչէսցէ; վասն իմ*, ղմտաւ. ածէրչով֊ 1րթկ ար^ 
համարհևցի թել ղծևրտ֊թիմն նորա ♦ ևթհ աղօթս 
արասցե 9ի Հէյւօյ ^, իբրև ղչՌրծ թոշակ ղայե աոևալ 
գնացից է |^ւ չսգալ. վաղվաղակի 9ի տոմն իպ> է |Ն( ^եա 
մայրն իւր • ուր յամևցկր այ էտան ժամանակ » որդնակ ք 
և տրտմհրցու֊ցէրր ղսիրտ իմ ղի իմ* արհամսրհ1րալ ղյա*. 
տացուածս հօր ձէրրոք թստուցի ղձէրղյ ղի է1ի անկանիդ 
ցիր քի Օրոո անօրկն իշխանքքն 9 և դու. կավիս գթէրղ յւսյսէ. 
ննլյև տաասպէրցու.ցան1րլ զթշուաո. աղիսս իմ* ^եա 
Հ^սհէէճճէԷս ♦ յ 1րկէրղնցք&* չոդայ 9 ճւ անդ էրդիտ ղիս «Տ 
յոլյմՏէակցաց իմհց և կամէրցաւ. ղիս աո. իլր արդևըս֊լյ 
1^4. 1րս ասացի ցնա% նթև կուրն մ ղայդ աոննլ ա֊ 
ս֊ամնց հրամանի մօր իմոյ ♦ «յլ նտու. նմա բան էրթալ 
ՔՀքոէԼթ կումհթ է ուրձակնա ղիս ք մայր իմ9 և ա. 
ղօթս արա վասն իմ և էրթկ յամնցից ք ^ւօւ Տա ի*ա^ 
ղաղու-թբԼ տ | ս. մայրն ասկ ♦ նրթ ք որդնակ իմ *ի խաղալ. 
ղու.թյ» ք և ած աոաիի նրնսաց ր**ց • 

I/4" հրաժարէրալ 9ի մսրէ֊ն և ողողին տը֊ 
ա-նալ տնոն՝ նլ և գնաց ք և վաղվաղակի դիմեր ալ յան*, 
ապատ ղի անդ բնակնսցկ է |^ւ անցեալյէնդւ | ^սրդա^ 
նան գնա և գնացն ալ ընդ անապատ օթս նրկա.սք և ն^ 
դիա անդ տարայր մի յորույՐ բնակնալ կր այր .մի ն~ 
գիպտացի 9 և. ագաւ. աո. նմա ղցիշնրն ղայն տ |^ս. ^ Հալ 
ղիմե ասէթ ցնա միաքնակնացն ♦ ղքնշ իՏնդրնս ասա 9 ւ4ււ^ 
նումյ դու. % |^լ ասաց • կամիմ կնալ յանապատի 9 
տանգի ոիրնցի ղվարս միանՏանց է |\ւէ ^եա միայնաէա 

համաբնյաս յանապաա անդր աոայնլ դեա աո. կրմնաւորո , թան *Է 
ձևոա դահճայն անկանիլւ Հասն այ սարիկ աոկ մայրն . ^ , որդնակ , 
*# խադադութիաձ, 4 աՀք» աոօոքևորդնսյկ կամ՝այ ի^-ր-Հ * 
լաւ կ ^նալ խրամն այն, որդնակ , քանդի այրն այն ոլ կր մարդ , 
հրնշաակ կր Խյ * յալ. կ ինձ , որդնակ , ^ յանապաաի աԽդ կնյյնս 9 
քան անկաննլլ ^ ձնոո ան օրին այ ւ Էլ աո.նալ օրհնութ-իւն հրամա^ 
րնայ *ի մօրկն և *ի ք ուր աքին բա հո ա. մ արաաոուհբ իբր այլ ոչ աևոա֊ 
%նլ դմիմնանո յայոմ* աշխարհի ։ 
Ե** ^Ժաւ Գ “ոմնկն դիմնալ դնայ *ի Հորդանան դնա ն աԽյաս 

ղիա • և յ°րՀ եհաս յանապաան խորին և ահադքՆն այն , 4 ^ 
•«ք*# յոձեապաան դ.նայ նրկոսյ աւուրյ ճանապարհ ։ ի*– “^ք* 
ննրոՀնի մի նդիպաայի* որ բնակնալ կր յայրին, որում* անուն կր 
Հիարմութկոո • 4 Հոհաննկո անոեալ զննրն աեկաս աո. ոաոնորա* ի*. 

ենրն . հասն հր ն կնալ ն ո ասա, որդնակ « Ա4 Տ"հմննկս, համն 
դխ , հոփյր սուրբ, կամիմ* բԽակնլ յանապաաիս և սաաԽալ դվարս մի այ֊ 
ն ութ նան ւ ննրն • 1»^ կարնո րնակնլյ հասն դի դու. կարի մանկա^ 
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կէրացե • ոչ֊ կաըկ միայնակյաց ընդ այըյւմ՝ չիԱր/յ ապա 
թհ "Հչխ աքեպքաին Էբըև^յ անապատի , այլիբբԼ ^ 
թաղստի բեակէրաէւ |^ւ Լ^ոհամնկս ասկ չքեա* էրա կա՝ա 
միմ\ հ*հյօՒՀ է մոտ ՝Է վ>1՚1 բնակէրլվամն ըւէ՚ըց ինչ֊բաես 

է *Է Հլէքհ ոըով^ պարտ կ ինձ կէրալյ |#^ւ Թ*/Լ 
տացքն աւուրս էրօթն է | \ր սովորութիւն էրգիպտացւոյն 
ընդունէրլ֊ կե՛րակուր ըստ այ տ1րսչութ%% 9ի հրե՛շտակի 
մի անգամ՝ 9ի շաբաթ ու տ | ^կէրաէնմա կե՛րակուր ըստ 
սովորութքին ընկաըսւ , և Լ^ոհաննու ոշ Նտ % |^ւ 
ցեալ էրգիպտացւոյն աս է չքնա ♦ ե՛րթ գնա դու աստի ևո 
9ի *ներթսագոյն անապատն և քսնգրեա դու վ*եդ կայան 
և շեր անդ , մինչևւ տկր քմնդիր արասցե –թ^^է ^ տացե 
թեդ կերակուր , ղի խՐչիթ կերակուր յերկրկ եթե կե֊ 
րակրեցքաց գթեղ* այըշե իսկ Հէեղ֊ հր աման աստ բնակելյ 
ապա թե »ձ արդեհթ և թեդ կերակուր % |^ւ ■ 
հաենու լուեալ գաքն% մատեաւ համբուրեաց գոտս նոըա 
և խաղաց գնաց յանապատէ է 

մինչդեռ. գնայր ընդ անապատն է եգէտ վնա հրեշ^ 
տակ և ասե *խա • յո երթ աս , պատանեակ տ նա օլ 
օկ ցնա . խնդրէւՐ տևղի , ուր րնակևցից * ևցոքցնմա 
հրեշտակն յո ևրթէցկ > |^է երթ Լալ գճաՏւասրսրհ ա. 
լուր մէոյ եգէտ գուբ մի , և յաղօթս կացեալնշմարեաց 
*ծ ք"&արհ ղ/էոլրՆ, և հաքեցեալ յերկէնս ասաց» որ 
ցԼ\ոևան յորովաքսկ կէտքքս հաներ երեթօրեսց և քք)՝***. 

՚ԷՀյն ես և »ձ հա(*եա հաեգոււթևլ յահբեակ աեապասփս է Տ1** 
Հս.%%կս. ես. հայր. Սեր* կաքսվ աս. սւսաէք,* ՛Է ցսր քել 
Հրամայես հասն փրկութե անձին իմպ * էէ, եկայ 0ս հանն ես մերձ *ի 
յայրն եօթն ար անսսւազ* իսկ ծերն ֆարմսւթե"" ույէաւյաներ և 
քսրաաեր մեծաւ ճգն սւթթ ծա սայել Ծ>յ * իւ. կերա կուլւ ծերպն եք ՛ի 
Հրեշաակկն աեասն մի անգամ* *ի շաբաթ ուն • և յեա ութ աւուր աա֊ 
րաւ Հրեշաակն կերակուր ծերպն, և ՀՀոհաննաւ ոչյաարալ ։ ծերն• 
որգեակ ՀՀոհաննԼս , երթիքիր յայլ աեպի և գիա բնակութիլն 
Փշի֊ "այ արասՅէ* ՔեՆ "Հր և քխն հ^րահ"*–ր *րպե* և 
պի եթե կամեր *ծ բնակել .թեղլ աո. իո, աո. արև ալ եր և կերա֊ 
կուր , և ինձ ւ»ձ գպ որ կերա կրեմ* %ֆեզէ իւ լուեալ պայ* ՀոՀաննե*՝ 
անկե ալ յոսա ծերպն համրուրեայ գնա , և գիմնայ միայն ՚իներրթա֊ 
գպն աեապաան * 
էլ հանդիպեչյաւ նմա հրեշաակ անասն և ասե • ուր երթ աս է Ա/Հր 

Հո հանն ես . խնդրեմ\ աեր , աեղի յարումա րնակեցայյ * ի»ք հրեշաաքն 
աեասն եյյոյյ նմա ճանապարհ » է«. երթեալ այնպես քխք֊ եսնապաան 
փր մի, եգիա քրհոր Հի խոր յպմ , և նա ապօթեաչյ աս աեր և ասե • 
աեր *ծ 0» փ», որ պա հեյեր ղՀոՀէան ՛ի փոր կիաին և պքիանիել ք 
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Գ գթյ աււխ.ծա.ցՍ և պ^^րևմխս ՝է գբոյ տղմոքե և 
պ^այրե ք \ոփքհփ ՝է գք֊Հ) ^աՏէրոս(31է , դու. ակր և. այժմ՝ 
ի գբխ* յայտնեաց • տանգէ ինկէքնում* գէս 9ի ներթս յալ 
Գոսն յա, և եգէցի ինձ անդիս այս 9ի բնակութիւն, և 
դու կերակրեսցես գէս • և ոչ եքէց աստի գամենայն աV 
լուրս կենաց էմհց շւքա որոշնցեր 0ե3 9ի վերայ երկրի է 
|^ւ կատարեալ գագօթսն քնկեց գինին *ի գուբն և ան^ 
մխաս պահեցաւ 9ի հրեշտակե սրբՀք ♦ և. եք 9ի ներթս ան^ 
դադար փաոաւորեքով֊ գան , և ոչ նկեր և ոչ֊ արբ գա^ 
լուրս րսսւասուն տ 

|^ւ իբրև, կատարն ցան աւուրթն, նկն հրեշտակն և 
նբնր կերակուր աո. եգիպտացին և ասն ցնա • արի 9 
վէարմութիե > և. տար գկերակուրգ Լ^ոհաննու , գէ այս 
յոաւասուն որ ե գէ ոչ֊ նկեր և ոչ֊ արբ և ոչ֊ ծունր ե^ 
դե ալ և. ոչ֊ գձեոս թոդացուցեալի խոնարհ , այ լմի այն 
կաք յաղոթս և. աղաչի գտեր • |^ւ վասն՜գէ տղայ է , ոչ֊ 
հրամայեաց ինձ տեր տանելնմա գկերա կուրս 9 գէ մի 
հպարտասցի և փորձեսցե գնա սատանայ « այլ կամեցաւ 
1էԳ ձեոն յ>ո տացի Գոես ♦ և յորժամ* տացես գկերա^ 
կուրդ 9 յչախպեր եա գնա և հաստատնա բանիւ տեաոն * 
| Կւկ սատանայ որ փորձնլոցն կր գեդիպտացին , մկտ անդր 
կայր և քսեր գամ՝* Լս. իբրև չուաւ գամ\ աղսէգակնաց 
և ասե ♦ նկի այսր կարծեց էր ալ եթե անոթ ք/նտիր ե 
իխսրմութիոս 9 և իան մեծ ե թ*ձ խաբել գնա ♦ րա/ց 
արդ Գոս գքԳ»լ% զոր եթե կամիմ*% իբրև գտերև մի 9ի 
հոգմոյ շարժեմ** զինչ աքէաքէի^ > զէ ն. մանկտի 9ի վերայ 
իմ* զորաժողով֊ քինին ♦ այլ երթայց մինչդեռ, փափկիկն 
եք և բաղում* մէրկթենայխտ իմովթ խաբն ցից գնա • քաՏլ, 
գէ եթե սովորնսցի և ՝ոլ ձանձրասցի , ոչ֊ ևս կտրեմ* 
խաբել գէա « 

\ճ"կ Հ^արմութի աո նալ գկերա կուրն 9ի հրեշտակեն 
չոգաւ աո Լ^ոհաննկս 9 և յաղջթս կացն ալի տեղւոին 
կոչեաց գնա՝ ■ ^ոհաննկս ծաոայ այ, որում* այց արար 

ՓձՓ ասխեսպխ և վէրևմիա ՝է դրսյ ադմիև և գՀովսկփ ՚ք գութն խոր՝ 
յոթ չխկև^ին ևղյբարյխ . պա հևա և պիս յայս պ֊րէս և կևրակթևա դիս 
սղսրմսաՀմթ Հ»վյ և ևս «շ ևլիյ աս ափ մինչև յար կաաարմաե իմ»ք > է*. 

~ր«րՐ*–լ խ~ձն &հեյ պէ%տ* Գ * և հրհ~~հ ~ևա*% ի֊ 
նԱՅ •"նՅքԽաաւ էէ կր *ի Նևթթս անդադար փաոաւսրևչսէԼ դթն, և 
կթ աևսսւյսղ դաւութս տաս ասա. % ։ » • • 
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փան մումկալութեսն աղօթից *&ՈՑ ^ առաէիէեաց 
կերա կուլւ, ^ <^1 ակարասգիս • լնկաչ պառստեալս 
.թեզ 9ի տեառնե * |^լ Լ^ոհսճնես ասաց* եթե կաաքթ 
եին տեաոն տալ ինձ կե՛րակուր 9 այսր ար դե որ առա^ 
րեալեր ինձ * սյլ վասն պի ոչ ծսնեաւ ղիս ած 9 և. ոչ 
կերակուր առաթեաց ինձ է |\/է ^եա (|>ալււ^ւ/3^ւ»ւր ♦ ես 
եմ* (|Հարմութ իոսճ որ եկիր զառաքթն անդր ցտյլն • 
|^ւ նա աս է * օրհնեա տեր է եւ այնպես տուր քնձ պ/լերսՀ^ 
կուրդ է |^ւ օրհնեաց պտեր % և. ասացեաչ պամէնն՝ ետ 
նմա պեյերակուրնւ |^ւ։ Լ^ոհսննոլ ըեկալեալ պայն պօ^ 
րացաւ և ասե ցեա ♦ երթ, ծատւայ այ9 նիստ ցտյրքն և 
փառաւորեա պած և. ցիշեա պիս ցաղօթս յ>ո , ղի կեն^ 
դանի ե տեր որ ոչ եթալ պտառապանս իմ% ոչ ևս ըն^ 
կա լայց կերակուր \ի ձեռաց մարդկան մինչև ոգիս յիս 
ե ♦ տյլ եթե ե ինձ կեաչաստ է այց արասցե ինձ տեր և 
առպթեսցե ինձ կերակուր • վլսնպի ոչելից ի գբոյսցայգ֊ 
մանե և ոչ պատահեցայց մարդոյ և ոլյիշեցից պինչն 9 
այլլիցի սա ինձ տուն քի կեանս իմ* և գերեպման ցելն 
իմ* բայց ամ 9ի տերն փոյթ լիցի վասն իմ տ 

|Ն( ցեա Հ^իարմութիոս * լուր որ դե ակ , հա մրեր ութի 
ընկալ և փառաւորեա պած 9 գուցե փսր^իցիս %ի 
սատանէսյե » թանգի ցոյմ ընդդիմակաց ե պօրուս սչյսմիկ 
և ցամ մամ պատերազմի ընդ *եեզ և ածե *ի վէթ°*յ 
մեր ձսնձրութի և խորհուրդս չար% դվարս կենաց , պյն^ 
չից առաւեչոլթիլն 9 պմօր գութ 9 գյթեռ սնձուկ 9 պծա^ 
ռայից աղերս 9 պապգի սեր > պհասակակցաց բարեկամու^ 
թին ♦ և աքիպթն հեղձանքն 9ի խորհրդոցն և սիրտն խթս֊ 
տսնայ և սնպտուզ աոնկ ղմարդն $ |^ւ * դարձեաչայլ 
խորհուրդս արկսնե օրինակաւ 9 արտասուս և անխ 
րաւ խորհուրդս և միայնութ\V և օտարութի ցաշխար^ 
հե և սնապատայքն ճանապարհ և կենաց լուծումն և 
մահու ելս 9 և սատակե ալմիտն և խաբե պսիրտ սնմե^ 
ղաց ♦ *ս/լ ՛Է՛9*– պուարթ կաց ցասմի և մնա խաղաղութբ 

* է>*. դարձևալ այլ խորհոպաղս ար կան կ նոյե օրինակաւ, պարաասահ֊ 
ւքան չիննյն , արաաւ&րմուՏն Խժ բարևադ յույանէ անի րաւ խորհրթ֊ 
ք»Հ* և դյիայնութք չար վարկաննըոԼ, և պօաարութք յ աշխարհի , և 
պանապաաին ճանապարհ աաևլի յու^անեչրվ, և զկենայ լուծու&ե և 
գմահու և լա ծանր, և այսպես աաաակկ պւքիաա և խարկ պսիրաո անմե֊ 
1»յ* որդնակ, պուարթ կայ յամենայնի արթուն ժահր և 
Տ&ա խապապութի յ&մի պահիչ. *ի ած ա անկ « էւ ասկ յնա ֆոհաննկ* • 
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Iպնէհիլ %ի տեառնկ « |#Ա սակ չքնա • ^ոհաննկս ♦ երդումն 
տամ* թեգ 9ի փառս տկառն 9 պի յորժամ* յիշեսցկ 
Տտծ և. առպթեսցկ Ք^Ն կերակուր ք մի բերցես ինձ տ \՝Կւկ 
աաասՏնայ էքկր պամենայն պյւաես պայ սոս է կ % 

| եղև յեա գնարյյ եգիպտացւոյն թապլ֊ էրտ սատա,լ 
^•այ տարի մի • և. յէ» ս^ր երևեալ յային 9ի կերպա^ 
բանս ծառայի հ°ին (^*հաննու% ոպքագուրկ ջ<|՝Ասր^ 
մութկոս և անկանի առաքի նորա և ասկ « ահա 
կատարեալ կղեր հրաժարեալ֊ յաշխարհկս և գիտես 
գչաՐ տառապանս կենացս այսոցիկ% պցւսւթ մոր 9 պան^ 
ձուկ Հերց և եպթարց 9 պծառայից վարս, պըեչէց բաղ. 
մութք, պա գցի պատիւ • արդ այնպկս վշտակից չեր ինձ9 
սուրբդ այ 9 իբրև, պչատ ղթ աշ/սատեալյ \*սկ Հ^արմութի 
շգիտացեալ եթկ փորձա.թի կ 9 սկսաւ հարցսՏնել֊պնա 
և ասել ♦ միթկ պինուորական ես կամ* ծառայ փախու^ 
ցեալ 9ի տեառնկ չարկ » կամ* ապատ ես բռնագատեալ 
9ի հարստկ « |^ւ սատանայ ասկ « աքն կաթ տկր այր բա^ 
րեպաշտ 9 նսքնպկս և տիկին « և. վաիքքՀանեցաւ. տկին մեր 
մինչդեռ, մանկագոյն ևս կր , և եթոպ֊ պյւարեպաշտ՝ տի^ 
կթան մեր հանդերձ մանկամբթ երկու. • այլ "քքքի նորա 
ակրն մեր և մաս անգաւոր ինչից տեարքն մերոյ գնաց 
ուրեմն և ոչ֊ գիտեվխ պի եղև նմա % \քթկ հոգի մոչո֊ 
րեցոյց լիսս և կամ* թ կ գապչմնակուր եպև ոչ՜ գիտեմ*9 
և տիկինն մեր յգյմ գորովկ 9 և ուր և լսկ եթկ ղթ եր^ 
կիւղած իցկ յաի հանդերձ մեծաւ փութով֊ երթ այ 
առ. նա « |^ւ այժմ* եկն առ նա այր մի ածապաշտ թո 
4պկս ֆ և եհարց չքնա տիկինն մեր վամն մանկանն * ևնա 
ասաց եթկ այդպիսի մանուկ պոլւ դու իքն գրես 9 տեսի 
ես յայնկոյս Լ խորդանան գ ետոյ 9 բայց եթկ յո չոգաւ 

թպռ-ղթ արարեր, հայր սուրբ, դի խրաաեալ դյուշայույեր գորգի 
» հաաուսյկ "V Ը™" °ՒրՀ/ •Ք" հայրաբար • և արդ. 

երդոա.էե ասոէ րեգ ՛ի փաս.* աեաո.%, դի յորժամ՝ յիշեսյկ ղթեգԽե 
և ատւպթեսյկ կերակուր, ք րերյես թձ է սաաանայ յոկր 
պամենայն բան* դայսոաիկ ւ 
Ե*" ^ Ժ^ա Գ^ա1ՏՍ ^րԳէսէաաՅէ՜"յ^ Թ՛ԱԼ ոաաանայ աարի մի • և 

յեա աքեր եդև *ի կերպարանո միոյ եաո.այիյն $դ հանն ու և դնայ աա. 
Փ*ո(ոէու&եոա ՛ի յայրն և ոդիագուրելրվ^ փա անկաւ աո. ոաս նորա և 
յաչուէ աոկր • ադա չեմ* դյթեգ որ գիաես դյրոսթ ծնոդաչյ աո. դաւակոն 
ե գիէնամո ծաո.այիյ աո. ակրս իւրեանյ , ոդորմեա ինձ և յուր ադաշա^ 
նայ իմոշ և վյաակիյչեր ինձ, սուրբդ Այ, իբրև դյաա որ այփաաեալւ . . • 
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ոչ՜ գիտեմ> ճ– հանդերձ բաղում արաոասսառաբ հասռաչա^ 
նատ և. ասաըսչամեօբ առստեաց դիս տիկ/եաե իմ իաեալրեք 
աիեաճ դբ էր ալ աո. նա թուղթ, և ամեուե նորա 
նկս է ճւ կ ասյսուհետև տժաց հնգետասասեից ♦ և. այժմ* 
առաքնորգէրաց քաեձ ած՝ 9ի ձեռե աղօթից տիէքեաքն իմոյ 
դտամեելասյր արժանի այ, որ ի ձեռե աղօթից կասրկ ցու^ 
ցան էր է֊ քաեձ եթկ յո չոդաւ տկրե իմ\ 

|^ւ տեսեալեգիպտացւաայե պարտասողս նորա ք ^ա–է 
կից եղև. նմա և ասկ ♦ մնա այսօր աստ 9 ճւ աիաալիւ ևս 
ցուցամնեմ բեղ* և. մնաց ամեդ սատաեայ % | ակ եդիպ^ 
տացքն պցիշևրն ամ փղծկկր 9ի խորհրդոցն և ոչ՜ կա^ 
մկր աղօթս կատարել այէ՜ էր 9ի հոդս և. 9ի ծուփս տ |^ւ 
իբրև առաւօտ եղև. % ս/եկամեի սատաեայ ասռաքի ատից 
նորա ♦ բուռն հարեալ և աղաչիր դեա , ճւ հաեեասլվեա 
արսատս յոցրէքե փութովդ ասյեպկս ղի և. ղաղօթսե «4^ 
դամ* չետ կատքսրևլ* |հլ ևրթեալ ևգիպտացւոյե 9ի 
գուբն սկսաւ խօսելըեդ Լիոհամմեոլ է ասկ ♦ .թանի 
բութի և արասցե մարդ և. ոչ՜ համեդույացկ քծնողս իւր » 
անպտուղ՜ եըմեկ 9ի կենացս յասյսցամեկ , և. վաստակ նոա 
րա ղոր վաստակեցաւ 9ի մանկութի իւրմէ% յօ^4չ հա֊ 
•Զսրեալլթտի ♦ ճւ բո թ ոալեող ղտաոապեալ մայրն բո ք 
և որչասփ համարիս դու աստ բարի կատարևալ » նա 
ղա/ն արտասու օբ ղաոածանկ ւ | %յյք Այ*֊ր % որ դե ակ , և. 
ևրթ համն դո ղմայրե բո > ճւ առ 9ի բեղ ղստացուածս 
հօրե բո և. տուր աղբաաոաց, և. յ այնժամ* ասրս ևկևսցես 
այսր » բանգի ահաւասիկ և֊ մանուկ առստեաց առ բեղ* 

\\սկ ցնա Տ^ոհամմեկս * ով՜(Հ)արա/ութիկ , այդչափ փքա*, 
տակեալ բո ղիսՏրդ ոչ՜ տեղեկացար նմա որ հեղձառցա^ 
նկր ղխորհ ուրդս բո էւ չրքկր ղմիտս բո ճւ գերկր ղյյյայ֊ 
ութիւն բո և. շասրժկր գթեղ յաղօթից ւ \\այդմ աղապատ 
կր բեղ դիտել եթկ չասրեգբ կ ճաեասաալասրհդ բո « ղի 9ի 
դալ՜ բո այսր ոչ՜ ետուր փառս այ % այ/ իբրև, յամեղդասյ^ 
ութ են կ խօսեցար % \փտեա գթեղ և առ 9ի ձեսՏե ղաքա^ 
համմե հաւատոյ, ամփոփեա 9ի բեղ ղմիտս բո* դիտևաս 
քիեչ՜ խօսեցար , և երթ նիստ յայրքիե բում► դարձս ըղ, 
բեղ9ի բեղ, դօւցկ եթկ պարծեսցի երբկբ փորձիչն 9ի 
վերայ բոա ֆարաեաւթկի առեալ ղիարաամե ճւ յե^ 
ռեալ 9ի հոդին իւր ք և դիտացեալ եթկ պալտորուան կ 
յինբեսձե 9 ամեկաւ 9ի աիերասյ երեսաց իւրոց ք դոչեաց ճւ 
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աակ • որդէակ Լ^սհաէնկս 9 դու ոպա չէ ա վամն իմ* ղտկր 
էՒ ե քիտոսթք իմ\ գոսցկ էթկյէտ բաղում* 
1թգ փսստակոցս կպ^էայց • ղի էս այսպկս կարծկի էթկ 
այսսսհէտև անցի ըստ հակառակորդին մոլոր ութ էսն ւ 
Լ^սյնմամ* Լ^ոհաԱնկս սակ • տկր 9 գէաէս ղէրիկամոսնս 
և փորձէս ղսիրտսփ սալը ղյչալ ծառայի թոսմ*% որ շատ 
աշիոստէցաւ փան սնոսսն դ րո 9 և. դարձս յէաս 
կառակսրդն մէր է 

սատսնայ սակ ցք^ոհսՏնկս ♦ թանի տառապեր֊ 
ցսսցէր ղմէղ֊ և գթէզ* ահա ածի ղսոսրբ ծառայս աք էս 
սշ լոսար սմա ♦ արդ էրթամ* էս պատմէմ\ էս թշոսա֊ 
ռակսն մայրն րո տառապի էս ինդրկ գալ այսը 9 .թանգի 
գիտէմ* էթկ ոչ֊ մոսմսն աղիթ նորա Տհալ «յլ 
հաստատ է |Կ*կ Լ^ոհաննկս ամենևին ոչ֊ էտ նմա պա֊ 
սաաիսսնի ք այլ ցէգիպտացին ասկ • դարձիր , հայր 9 և 
սըպկս տառապէցուցէր գթէզ֊ 9ի մանկութի, նոյնպկս 
իսնարհէաց ղի մի կորոսսչյէս ղհոգևոր կէրակոսլն » |^ւ 
նորա դնացէալ սակր ցէ ^ոհսննկս * էս բաղում* փսս֊ 
տակէցայ և չարաչար ասնկայ 9 այլ գոս րարէիսօսէա փան 
իմ* առ տկր ւ |^ւ Լ^ոհաննու ղալն լոսէալասկր ♦ մի կս֊ 
րսսսսնէր 9 տկր 9 ղմարգարիսն թո 9 ղի շատ աշխատէալ 
նորա էցսյց ինձ ՝2ճմնաչէլ գթէզ% | \ւ. ^ասրմոսթիսս էր֊ 
թայը ըրչըփ է– ողթալոփ սակր « աի֊ սատսնայ չար 9 թա֊ 
նի մարտէար ղի խարէսցէս ղիս « պյլ ղիս արգէգթ իբրև 
ղառսնցէալ պարտէցէր 9 այլ մանուկն յաղթէաց թէղ% 
1^/ձ. աՍՂ ^ ալևորս էգից քնդ թէղ֊ գումար իբրև ըղ֊ 
յ*ձ*™֊կ և. յազթեցէց հնարից հօց , Հքմնպէ կարծևցնր 
ինև ապակսնէլ ղմսնոսէլե տէաոն 9 որ գթէղ֊ խայաա֊ 
ռակէաց և ղիս դտրձոյց 9ի տկր տ 

* թողացուցէալ այնոսհէտև սատսնայ ի մամա֊ 
նակ մի 9 գարձէալ առհոս ընդ իլր բաղմութքս դի սաղ 
չարաց և էր թայ 9ի տէղին 9 և *ի բա ղուս տ 9ի կէրպա֊ 
բանս մոլն նորա էղէալ աղաղակկր և ասկր ♦ ոփ որ֊ 
աչէէակ 9 թանի աշիաատէցայ փսսն թո 9 ղիս1րդ սնուցի ըղ֊ 
–թէղ֊* ձրպկս ուսուցի փսոն բաղոս/է* գթոց իմոց 9 ղի մի 

* \ոկ ոաաանայ թսյԼևա աասե օր, և յևա աաաեերորգ աւՈւրԽ 
%ու րեգ քւր րադուէՐ ղ.ևս և գփէՌայ ՛ի գսւ.րհ աո. ԱսՀաննկս, և *Է 
թայոէւոա ՛Է կերպարան* մօրե նարա եպևալ ազապակկր և սակր • ԱէԷ 

ՊՈ^ակ խր, 4րջաի այէաաէք-թթ հթ^Ղ. 4 
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կոբուսէց գթնղ* անարգ նլ նղն բաղում՝ ժամանակ* , 
պէարդ ոշ ողորմն֊շալր սցրւոյս և. աեվնբակացսւէս« 
«ձ մէւէտ^ք ղստքՏսմե իմ՝ ղորս դէնցնբ, ւշ խանդաղա֊ 
տնցուցքԽ գքնղ աղէրս էաՐ և. ոչ֊ գութ րլ1ր*ան Լ ւ»լ 
անձուկ ընտաենաց Հ>ոց և. ոչ֊ սէր ըեկնրաց րոց և աչ 
ք&*չթ հ°ր** վ*ո » “7/^ սցդսքնս անղգամ՝ նղնր յածնալ 
ընդ անապատ ւ |^ւ մևրձ նկնալ սակաւ. մի ^ դուրն 
աոկր ♦ որդն՛ակ Լ ^ոհամնկս , անկցէ յէյձ ^ ոէրտ րո 
վասն ծնրացնալ մօր վ>ոճ որ բաղում՝ վաստակս վասասչ 
կնցայ Հ>նզ* ողոր մնաց էլ տսսւապնըց րնոն ❁թույմ*, 
պէ իբրև. դՀայր կոչիր գթևզ. յէշևա պՀայրևնէ ստա,. 
ցուած սն յլո և. սթափ նաց յարրնցութկ չարքն # «Հ ^ 

Հաշւ» մր^Ն հէ սՅՂս1^ս գջրաՅա(* ^ 
^</՝ և կորգնցնր յքնէ֊ն ղորդն ակն ք»մ\ *| յոյնպկս և 

է րնոն կերպարան նղնալ աղաղակեր աո. նա և. աս էր ♦ 
ողոր մնաց քնձ որրոյս և. գայթակղնըցս > ^ քք^ 
նքամ՝ վերակացու, պ/է յ ամենն ցունց ալն կոն քամ։ | դար֊ 
ձնալ *քա նմաեութի ծաււայքւչքե բաղում՝ դևվն աղաղա֊ 
կնքն է ասսնքն • Հօ#հ անանրունթվ* նմթ • նլ այտէ ք 
սանր ք սպաչնաքթ ղթնղլ, ճւ ողոր մնաց տէէխմջս մնրուաՐ և. 
դասրձո ղստացուածս հօրն .բում՝ և կարգնա ղայն քնդ 
հաղարապնտօթ և քնդ գաւաո. ապնտօր և. բաշվսնա աղ^ 

դֆր , /»/» չէջեիր ժաո.անդորդ ոաայուածոյ իմոյ , 4 ^ Հ» փախեայ 
և թպրեայ 9ի ներթեաաունն ՛ի նեղ և անձուկ, և դու ոչ֊ ոպՈրմեչյար 
դերի մօր հո և աոպայ Հուրով հո , և *է ծերութիւԽս աշխաաեյուֆեր 
դիս դալ աո. Հեղ դայսՀան ՛ճանապարհս Հար ուա և ապաո֊աժոայան֊ 
ապաաէս և թողեր դիս անակր և դապայ Հուրս հո որբ < էէ երթ Լալ 
*ի 4էր**յ Հորզյն ասե • ո*է որգԼակ, ողորմեա ալեայյ ծերոյո և ադայ 
Հուրսքդ. , և դար ձիր ՝ի աուն հո և հոդա ղբուր հո է և բաշխես* ղինչո 
հո աղՀաաաայ և կրօնաւորաչյ , և շահեա դադօթս իմ՝ և աո.աւելվարձս 
աս.ֆես ՝ի աեաոե*ե էՕյ ւ \՝սկ ՀՀոհաննկս ամենևին ոչ֊ ինչ Լա պաաաս֊ 
թանի է էլ յորմամ* ոչ խօսեյյաւ ասկ • ՈէԷ չար սաաանայ , որպես յա– 
վըշաակեֆեր դմիամօր որդնակն իմ՝ *ի դրկայ իմ՝ոյ,և բերեր *ի յանա֊ 
պաա և ընկեյեր ՛ի խորս յայս և իբրև դմե»ւե ալ թարշամեի ույեր դչէեւչ 
վայելչութՆ նորա, և գիմ՝ աչս խաւարեֆուֆեր է էւ միւս սէյլ դևն 9ի 
կերպարանս Հուրոջ֊ նորա եղեալ աղաղակեր ե ո»սեր • Հէա*$թ$փֆ ե. 
բադմադութ եղբայր իմ՝, ողորմեա ողբոյ և արաասուայ մերոֆ և դար, 
ձիր աո. մեղ, և աուր դիս 9ի կուսան այ Հանսն , և ադօթս աո-ևեմ՝ հո~ 
դւ$շյ Հում՝. մի թո դուր դիս որ կորն չիմ՝ յերկրի , և չինի Հեղ Էիդճ 
մՏսաչ/է էլ այլ դեթե աղաղակեին ասելով• վայ մեղ վայ մեղ դի անաեր 
մևայյպՀ , և ամենեՀեան դմեղ կո.փահարեն և հալածեն* ել ի վիրապեդ 
և դու իկթեին ադաաեա դմեղ, և աուր մեղ բաժին յընչքզ Հ-Հ և «|»4. 
%և՝Գ 1*և՚Լ՝ Ե*– դարձեալ մայրն աղաղակեր * որդ ե ակ իմ Հ֊դթրիկ , 
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ըաաճւչյ, և մնծամնծ ծաււայէչք ըոչյ պարգևս տուր, և 
դարձէր յայսր է գործ բար (ոտ կատարն– ալ* ապա թն 
«լ ա«ւ և ղմնպ֊ 9է խոնարհ, ^ ընպ֊մնրւչյուը և մնը % 

այս աաՐ բանս ասաչյնալնոչյա , և ոչ֊ մի քՏեչ֊ ամննևքէե 
աո. այն պատասխաեէ տայր նորա Լ ^ոհամնկս , այլ֊ւ/իայն 
փաս.աւյորնր ղած է 

|#ս էբրև նտնս սատաեայ նթն ոչ֊ մի ք»եչ֊ <ճւա նղև 
աարով խաբեսչյն գնա » սկսաւ. ասել. չխոսիս ընգ էս , 
դև ակ Գ չտաս սբստասխանէ , չաէլեածէրս յարտասու.աչյս , 
չողորմիս ալն աչքս * գէտնս ղի ոչ֊ նրբնը բաչյաւ. նրնսզը 
չրթնւյաք, է այժմ՝ էբրև գչէգյրննէ գաղան ընգ յաեա^ 
պատս շ172ն–չքասյ , գոեն այ ձայն է մէոյ արժան է արա ղիս » 
որդնակ տ |ք\Հ– էբրև շատ աղաղակնաչյ նա , և դևըե ամ) 
և ողրյույքն յգյժ արարէն և ոչ իեչ֊ լուան , յաոձրալ֊ սա^ 
աոանայէ 9է ջրհորն աղաղակնր և ասկր • տուը ինձ 
ասեկաենէ 9Է խոնարհ, ^ գոեն այ աքեպնս տնսէչյ վեա և 
շօշափնչյէայ ղչիափոսկ ասն դա մսե ղմահկաեաչյու. նղնալսե 
9է սովչլյ • թնրևս և մնո,նաչ^ և արգնատ և վասե աքեր 
ոչլ ձայե « | \ւ ապա (3-ո/ը նտ վայր *ֆ% կարծնալ֊ 
նթն աո աչքն պատասխաեէ « |^ւ էբրև ոչ֊ նտ% ասն ♦ ^ 
կոչյր բնրնը չոկանս , և մի ղմի էջոա-սչյուր 9է ննրըս * | ս. 
էբրև սկսստե պաարաստնլ֊չ մի ոմն 9է դէւաչքե աղ աղա^ 
կնաայ և ասն ♦ յ որ ժամ՝ դու.ր աաՈրենրնասե էջ ամենը % ղիս - 
« էջուչյասեն է |^– բարկաչլնալ֊ սատասեաաչյէ , ^ 
մանն ար ղխաբնո*- թք նորա ք հալած նա այ ալնա 9է գեդէքե 
Էէ-րա/Է է | էբրև գէտաչյ նթն յարոենչյաե հնարը էա֊ր % 
վիշապ նղև և ասեկաւ. 9է խոնարհ , ճւ աղատն ալ֊ պքքքր&հաե^ 
նու. գօշնր ղմարմթես նորա ք և գսչնր և պգայոնր յնրնսս 
նորա ♦ սակաքե և աքեպնս ոչ֊ կարաչյքչե խափաենլլ գնա 

թհ չևո ողորմել և և չանել, իքո ապա և ղիս աո. ընդ, ղի աեոիյ %թ^Ն 
և աո. ընդ֊ մնոայյ % Հակ 0ոհաննկո յա ղօթիյն ոչ դադարեր , 4 «ձ. 
պաաաախանի աոեէկր նոյա ւ 

սաաաԽպյ « ժհո/րալ կ որդեաէքհ իմ՝, վասե աչն ոչ աայ ձայն է 
Ե*– &՚ԱԼ •Խբ 4 » կպեեալ եթկ պաաաոխանի ։ Էլ 

"չ.^ա • "4 • եկախր բերեիր շոգանա , 4 «ֆ իջոէ.սյութ *ի ներթաա * 
Ե*» էթքե. ոկաաան պաարաոաևչ% մի ոմն *ի դիզայն աղաղակն այ և ասկ • 
յ որմ աաՐ դուր ամնն կրնան էքանն^ , » իէոսյանկ ։ Էէ բար կա յալ. 
աաաաեայ *ի վերաչ նորա 9 ^ յանղփմաննայ ղխարկա-թէՀե նորա , 4 
հաչած նայ զնա *է գնղն% էւրմկ ւ է*. Գէաս*3 յարթննյան 
հ^որչտն իւր , վիշապ նղև և անկաւ. *ի խոնարհ , 4 պաանալ ղՀՀոհան^ 
նաաա. դպիր գքարմքխոԽ նորա , 4 դ*չխր և ղդայոկր յևրնոա նորա . 
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1*4 *յսւր* օոՀԱՆՆՈհ 
է |^ւ իբրև բաղում՝ մա»փ աեցս&էիե և. ալ 

կարէր խաբել պՍա , աս էր • վայ ինձ 9 մինչ֊ կամէի գմք/ԱԽ 
շրհել քաշխարհ կորուսի ♦ թայից քսաևերթայց ձգե֊ 
ցէտ ՂՀՍէԸ ^արլ|® աէլ է" * երթեալ ունայն գտա֊ 
նիցէրմ՝ քայփունիսն իմէ |^ւ ԼՀյոհամնու քայն չուեալ 
երգՅնեցոյց պնա 9ի տէր ղի այլ մի եկեսցէ \ի տեքթ* 
յաք** ք *Փ արլ ***ա ^ *Փ ա#լ սցլ, V ոV 
ահդ % | \ճ. էրգուեայ֊ ըստ կամաց նորա 9 և ապա էսրձա֊ 
կ1րաց պնա % 

|\ւ կացեալերանեյւոյն Լ^ոհաննու9ի քբին ամա տամ*՝ 
եհաս ժամանակ փոխեըյյ նորա % |^0 է է յանա֊ 
պատինէ բարատացւոց չրքեալ անդ ամս երեսուն ♦ և. էր֊ 
թէալ ըստ յայտնութե յանապատն տարայ պատա&ա 
( ^ոՀաննու • և– իբրև, մերձեցայ 9ի գուրւն9 ող^ագու^ 
րեաց քիս Լ^ոհամն էս և աս է ցիս • մեծ ուրախութք է 
ինձ ի գաըլտեան յշում) \կրիսէ > քէ բաքում՝ ՚ճգնօւթէց 
համբեր եցեր 9ի մանկութէ բումմէ է | ք*– յաղօթո կա֊ 
ցեաէ երդումն ետու նմա 9ի փառս տեաուն քի պատմես^ 
ցէ քնձ քչիարս իւր որ 9ի մանկութի իւրմէ 9 և. նա ասաց 
ինձ գամ* |^ւ իբրև, արարի անգ ասուրս երթ 9 բարձրա֊ 
ցաւ երկիրն 9ի խորութ*ֆն 9ի վեր 9 և. տեսստ քմիմեսՏա 

կաքե և պ/նպկո ոլ կարայ * և "ձ. 
գար հուրեյույանել։ (Հայեմ ամ ագագակեայ ոաաանայ և սակ՛* վայ 
ինձ որ նախաաինո եգկ ասՐ ք^ւոյ, գի գերկիր աք կյայ 4 այո մանկանս 
»ձ է**ք*յք յաքթԼլ՝ Ի*4 Հսհաենկա գփրայեալ հսգւսՀԽ արթաԼ կսա 
թե այ գի"գի 4եՀք"էք^ ^ ե^&եր * ^ աոաանայ երգուալ յանուն ամե֊ 
նակայքե 4 անեգին Խյ որ այլ *ի յանապաաե յա(ե սլ երթիյկ 9 վիաք* 
&Հ1Լ նմա% գի փախիյկ *ի նմանկ % է», ապա թոյլ Ա և արձա֊ 
կեայ գնա յի\րենկ , 4 որպկո հրա/իյ ծուխ (իալ ել *ի վիրապկն 4 
եգև աներևոյթ « 
Է*. երանելի ^քգնաւսրե փէք Հոհաննկս եկայ *ի վիրապի «ձք. ամա 

աա»Խ և յյան աւուրթ կեն այ է*֊ր"3 * Ե" ՝\քի""" եէ յոնապաաին թա֊ 
րաաայւայ չքքեալ ամա երեսում • և յայաՏեևաշ քէԽձ ակր վաան 
0 ոհահնու. ն%ջքանն ք 4 ևս աս. և ալ պաաաեա գնայի յաԽապաաԽ յայև 
ըաա աս.աքեորդ ս^թՆն Խյ % ^ իբրև մևրձևյայ *ի ք֊"*–քն է ո^րանևայ 
գէս քՀոհաննկս 4 ասկ յիս • ւ&ձ ուրախսւթիւն կ ինձ *ի գաչաաևանգ. 

Կրի-և ևղրայր% գի թագում՝ ճգնութևյ համրևրևյևր ՛ի 4^. 
կութենի Հլաւյմմկ % Էւ իմ յագօթո կայևալ երգումն եասւ նմա ՛ի 
փաո.ս աեաոն գի պաամեսյկ ինձ գվարո իւր որ *ի մանկութկ իլրմկ * 
\ակ նա աոկ . այո եղբայր , կաաարեյիյ գհրամայեաըն աո. *ի ^ , 
այլ Յեասքիր ասա մինչև յերրորգ փր և հանգիպեոյոէ^ Հմեանյ , 4 
կաաարեոյի հրամայեալև աո. 9ի Հէկնէ \չւ իբրև արարի անգ աւուրո 
նրիո9 րարձրայաւ երկիրն *ի իարութէն ՝ի վեր9 և աեսպթ գմիմեաես 
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4. աՀէսն աայպջ* \|«^ր անդ և վկէՐ էֆ է/էծ 9է ջրհպ&» է 
ճւ պէստուէրէալնսրա (խ2 9է քրհորոքն ք 
ճւ հրաժարէաց յէեկն և. աւ.անդէսսյ պհագթն < |^ւ ԷէՐ 
էգէալ քյ^ՏՏ ^ Հէշայ^ որպկս պատուէրէաչյ Էն2 է ^ և. 
ատւադյոյժ 9է րաճկոմն ԷէՐ և տարաք աք^Է 9է Հէ/Րհք 
վէմք/ն 9 և. նոքեժամայԽ էլ 9է տէդւյէքն արմաւ.էնէ էֆ չի 
պտղով֊ էս հովանի ոՀնկր տէզւոյն է |^ւ խՐ տէսէալպայն 
փաէւաւյէրէւյէ դտկր% հաւ֊ատաղէալէթկ տաղկ վարձաէ 
ըէդ վաստակող % \արձայ անդրկն *է տէղքքն՝ ուր կէ դա^ 
էւաիվ/Ան աոաքնորգու.թքԼ տէաօւն • և անդ կոչէչյէալԷէՐ 
դթարէպաշտօնէայ էֆ յէկէղէչյւոյն պայր էրկէւդած յաչ՝ 
աաըսչէցէ գնա գրէլ պայս յէշատակարանս աո. 9է յորդո^ 
րսւյէե և 9է է/խէթարութք աւՐ յ ու. սացէչոց 9է տկր , և. 
վամն սրբոյ արմմն ք դի դէտասցէն թկ որպիսի շնորհս տայ 
էրկէէ֊ղածաչյ էւրոչյ ած ք որոսէՐփաոր յաւ֊Էտէանս ամկնա 

4 ադքադապաեյալր և ադաթ եյար . 4 յեա ապօթիյև նաաապր, 4 պաաոԽայ 
քեձ գա* ինլ ի մ՝անկասքմ% իւբմկ * Ե«– աո– 
է&ե–, պաաասիրեայ և ասկ ինձ դնել դայե ՝Է հիրայ Հր հար այն * խ. աա 
պփթնալ երկար աակ յիա . խաղաղասթի ընդ րեղ, եղբայր Կրի ակ * է«– 

հրարմարեալ յինկն շձկադ&եյաս և ասան դև այ դհադին ՝է ձեաա Խյ 
երանելին 0յահամննկա • է>է եա արաաաասպր և արհեասՀմ ևաամր ամփոփեյի 
դաապյր նշխարա նարա ՝է հերայ դրայն , և եղի դՀկմձ ՛ի հերայ արպկա 
պաաասիրեայ ինձ , և դարձա*, հաղն մարմնով֊ արրայն *է անդի իսր ար֊ 
պէ" հր յաաաէքադոյԽ խար դասր • Աքի և ասադ յայժ ՝է բաճկոնն կմ՛ և 
սարայ արկի *ի հերայ հիմին , և նայնմամայև ել ՛ի աեզսոքն ծաա. մի 
րարմասենի լի պապա հ՜և հա հանի ասնկր աեղսայն ւ է», իմ* աեաե$ալդայԽ 
փառասարևյի դակր՝ հասաաայնալ եթե աայ հչրրձա լաա հաաաակոյն * 
է»– դարձ այ անդրկն *ի աեդին ասր հի ղաաաՀի՚նն՝ աեաա% աաաքՆար֊ 
գ.^թթ. և «ձք կ՚՚չեցհ պյ-րԼպ-Հրձ՛ 4՛ յԼ&՚ժՅ՚-Պ* Ա& 
զած– յ*յ և ապաչեյէ վհա գր1րլ 1/աք.յիշաաակարաՆա •»«. յ.ր+.ր.լյ& 
4 4ֆփթարա».թի է❁մ յա*.սաչյելոյ *ի ակր և *ի պաափա. արժանավոր աա% 
*յ » ղի դիաաայեն թկ արպիսի շեորհա աայ երկիս դա ծ այ ի*֊րպ Օէե ար 
աա. աաապարդև կ ԱհՐ ադարմասքձՆ , արասմ՝ փաար յաս ի ամրանա ամկե % 
էւ հրեշաակ աեաոն երԼեյաս. *ի աեպեահ խափսաիոնի անապա֊ 

աական ծեր այն* պաամելաւէնմա դրան կալին ՀՀոհէաԽնկս և դԱմ* հար ա 
%արա *ի մաեկասՀձկ նարա • աաայ և դւէաիտճան նորա ար յապրիլի վյաան 
4 երեր կր է ծերասնին \սա.ԷսսիաԽ փափադեալ յանկայր աեաա֊ 
%ել դրապդ* դերեդմանն երանելոյն% ՀՀայնմամ՝ հրեշաակ ամրաւսԽ ե֊ 
րեեալ ծ եբայն աակ • եկ և յասյիյ ^ե/լ դաա% Խյ նշի արան % էւ աա֊ 
րեալ եյայյ նմա դյլասրե և դեաան ՛ի հերայ հոհանայեալ և դյյարԽ *ի 
քերան քք հարայն , որ կր անձ աս կ րերանաՀ և *ի ներթասաա լայնայեալ 
խորաջկր դ"պձե « իակ խափսաիան ծերն խանարհեյոսյեալ դդլասին *ի 
նելտա *ի դապա. անդ* եաեա դմարմինն աարածեալ, և լոյա փալյլաաա֊ 
կեալ պսասրբ մարմնովս պայծառ, րան ղարեդակն, և հոա աԼոյլ րոա.֊ 
րեալանպաամևլի , մինչև դմայլեալհիայեալ օրհնկր դէօծ , ար փաէսա֊ 
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«•արսՒոր աղ^ստացելոօն «,աօն *1ԴՍ8ոօւ 

110՝0 ժամանակավ թագաւ֊որուվժէն |%*րկադհա»ի 
որդ*–**/ մեեին կ^ճհոդոսի և. 9ի հայրապետա-թե ^9^ 
(\ոհաննու. ոսկեբերանի այր ոՁն կր յածապահ Հլադա^, 
քին \ՀոստաՆգեա֊պօլիս% կոչեչյեալն *| յոբ Հ^ւու/" մեեա^ 
տան ք որոյ սնան I ^ւտրոպիոս կոչեւյեալյ |^ւ հր 
կարգեալ 9ի թադ*ա.որհն 9ի պատիւ. ստրատելատա֊թ1ր 9 
և. անուն կնոջ նորա ք(Հիկոդորա» |^ւ հքի* երկորեաև 
էրրկքոպածթ յայ» և. գնայքյն յա մեն այն պատոէ֊Էրանս և. 
յիբ ալանս տեաոն սնարատբ % |^ւ հք*** նսյյա որդիթ ե^ 
րէրթ է հ. ղերկուսն \հ նոցաեկ ղքնու.որեէյու.ցին 9ի դա֊ոն 
թադաէ-որքքև 1ի դասս սքնկղիտոսացն • էսկ ղկրսերն 9ի 
տան իւ֊րեանչյ մնուչյանհին ե– քսրատկթն երկիսղիւ. և. ի^ 
մաստու-թէԼ յըստ ասՏ՝պաշտու.թ7ր հանգիսիչյն ք և. և տան 
պնա յու.սուՅն գրոց սրբոց է |^ւ իբրև կատարէրաչյ ղու֊ս^ 
մունս աեաշունչ^ պատուփրանաչյ ք յետ այն որ ի կ էր տան 
դհա 9ի վարդապետս փիլիսոփայական արհեստի էյն է ղի 
ոսսցի զճարտարական և ղփիլիսոփայական ներվարժ^ 
մանս արտաքին իմաստասիրածն է |^ւ ղի յ**յմ ղօրաւյոր 
հր մտգթ » ի սակաւ. ժամանակս բովանգակեաց ղչսմե^ 
%այն սւսմանսն և ղհ անճարս նոցա տ | \ւ սիր հր ղաղօքժս 
և ղեկեղեէյիս այ և. ղւվէյայարանս սրբոց, և յաղօթ-երց 
ոշ դա գար հր ղտիս և ղգիշեր 9 և յընթ֊եր/յմանհ գր*3 

*–"րե դ*ոա.րբ* էւր է էէ հեր*յե Տրրթէրալ ՛Է վա%*հ գրնայ պճպնաւՀճք 
երահելէ*յհ 0«Հ««ձձրյ*«. ոՏպ և լոսաւ. մէ ըսա Հէո/հ՚է հր^Հքակ ե աեաա.% 
աա֊ ՛է յոր պ. որ ու.Տ/և ահապաաականաւյհ և ՛է րարեխօոութէ անձանց մևա 
ր՞Հ և ՝է իաէւս *Հ*Է Խյ մհրոյ ւ ^4. գաաւ. ձէ և %ոքև դրէրաչե ՛Է ԿրԷ-ԷԷ 
՚&դ*։աա.որ/ք և ՛է \օափա.սէոնկ ներոյ և համեմաա յէտ&անց • որով, ոէնդաա 
դար փա*.* մաաոսյան/փն ա*Ռնաաեա*ն Հէսույփ ՀԼրէ*ա**է » 
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սլերբեթ. ՅսնՅրսնայր , մքնլ զարմանալ յամենայն ժսհ֊ 
ռանդա*, որա էյ եկեղեցւոյն քնգ ուսմեասիրութք* ն**րա • 

|^ւ իբրև եղև ութևտասնամեայ 9 9ի միում՝ աւուր 
իբրև դա/ր ա*ւ ուսՅնակիցսն իւր 9ի վարդապետարանն ք 
հանդիպեցաւ նմա միայնակեաց մի յսնհսնդստից վա^ 
%ացն% որ կսչի ակիւմիտ՝ 9ի վերքն սահմանացն, սրս/ 
ուխտ ե դե ալեր երթ ալ 9ի սուրբ րաղսդն |^աւսա9 
դեմ) և. թզն եր հրեշտակակերպ տեսլեամբ և ձևով* 
|^ւ եղև. նմա անցանել ընդ դուռն տանն յորում՝ ու^ 
սաներն ■ |ւՀաՏՃ((ւ« |ք\ւ տեսեալ ղնա Լ^ոհսճնու 9 ^աւ 
հոգւովն *րբով^ և– սկսաւ հարց անել զնա և ասել* հայր 
պատուական ք ուստի ես կամ՝յո երթ աս % |^ւ նա ասաց 
նմա ղսրստճաոս երթ արխ իւրոյ • և տեղեկսնայր ըղ^ 
կարգս վանաց նոցա և. ղճգնալորական հանդեսն է 
նա պատմեաց զամենայն կարդաւորութք* ուխտ է միայ^ 
նակեցացն տ | ***ե *խա / ^րհամնկս • կամքս միւսսնգամ՝ 
դաոնալ այսրէքն % |^ս. նա ասե • ղուխսն զօր եդի քնդ 
այ կաաարեցէց և երթ այց 9ի սուրբ տեղին \յրուսա֊ 
դեմի ք երկիր պագէց և. դարձայց 9ի միախարսնսն իմ՝ 
կամօթն այ * | սւեալղայն Լ^ոհաէնու կալաւ ղձեռսնե 
միախակեցքն , տարաւ աոանձինն յսֆկիւն մի վայոցին ♦ 
երդմամբ մեծաւ աղաչեաց զնա և. պատուիրետց ղի յորլ 
ժամ՝ դարձցի 9ի սուրբ րաղսգմ֊ն | շրուսաղկմէ , եկես^ 
ցե աո.նա և. տարցե զնա զկնի էւր 9ի վսնս իւր* |^ւ ասե 
ցնա ւ^ոհսննես ♦ ճշմարեոութբ աստուեով իմով֊ ասեմ՝ 
վ>ելք ղի ե*(խ մեր եղյւարթ երեր, հայրն և. մայրն 
աոաւել սիրեն ղիս և գթան 9ի վերա/ իմ՝ րսն յեղ^ 
բարցն իմոց 9 և. բաղում՝ դպրութք և. հանճարով֊ և ի^ 
մաստությԼ վարժեցին ղիս 9 և. ուռուցքն զամենայն պսՀ, 
տուիրսնս այ 9 և կամքն ղքնսւորեցուցան ել ղիս 9ի դուսն 
թագաւորքն 9ի դասս սքնկղիտոսացն ♦ և յախժամ՝ ա^ 
մուսնացուցսնեն ղիս և ղթաղեցուցսնեն 9ի հոգս և. 9ի 
ղյւօսանս սնոտի և, սնցաւոր կէնցաղցյս է |քս. ես յարա^ 
ժամ՝ երթալաի յ եկեղեցին և. լսելով֊ ղածաշունլ դիրս 
զոր ընթ եոնուն 9 իմացեալ ծսնեայ ղի ոչքնլ են կեսՏքթ 
աշխարհիս • |^ւ այս ամենայն ունայնութք* ե և– խաբսլ 
ղակսն և կորստական 9 և միայն ախ ե մարդ որ արհա֊ 
մարհե ղկենցաղս ղայս ըստ նմսնութքր ձերոյ և ապրի 
9ի յաւ իտենական հրոյն 9 և ժսսւսնդե ղան մահ և ղան^ 

□ւցւէ՚ւշօճ 
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վախճան կեանսն զոր խոստացաս ած սիրեյեաց իսրոցա 
1^1. յա*ը*քյս էհքաէըծ4 > 99 հ*հ/Ը պսսոոսասկսն > սնկոնիմ՝ 
ես յաոս Վ>ո էս աղաչեմ՝ գի տարցես պէս ղէխի 4>" 9ի 
վսնս ^0է էս թոսակից և. դասակից արասցես պէս և այ^ 
յոց կրօնասորացև տ Հայս յոսեալ միայնակեցին հասա^ 
աացղյց ղեա երդմամբ , գի 9ի դաոնաք* իսրոսմ՝ տարցի 
քիսս 9ի վսնս (ովր պէյեէ իսր է |^և սսխտ եդեալ միմեանց 
ող^ունեցին գիրեարս ք էս պաշեալի միմեսնց գնաց կրօ^ 
նասորն գճանապարհս իսր 9 էս Լ^ոհսննկս գնաց աո. ոսւ^ 
Ձևակիցս իսր է 

| \ճ. ասէք Լ^ոհսճնես 9ի միտս իսր ♦ երթ այց 9ի տան 
իմ՝ և ինդրեցից 9ի հօրկ իմմկ գի պարգևեսցկ ինձ աV 
սէրտարսնք յորմէ քնթ եոնլով՜ կարացից ոսսանելղսրսս^ 
մոսթրսն որ վասն գրեալկ 9ի նմա , էս գհաճոյս 
նորա աոնելհսնապագ՜ւ Լս. երթ ե աչ առ. ծնողս իսր% 
պատճէաւաեզթ սակր ցնոսա • ոչ՜ կար էր մ՝ էրթալ աո. վարս 
դապէրսն իմ՝ էս աո. հասակակից ման կան սն > գի ամե^ 
նայն ոսսՁնակիցչն իմ՝ ունքն ասէրտարսն ♦ էս յոր ժամ՝ 
դան աո. վարդապետն իմ) յնթեոնուն էս լոսսասորեալ 
յածայքն բանիցն ուրախ լքնքն « էրս որպկս որբ գ*Ա 
յովյ գի ոչ՜ ունիցիմ՝ հայր և մայր , և ոչլ անելով՜ գզիրս 
սրբոց ասետարսնչացև ամաչեմ՝ յսյժ 9ի վարդապետ 
տէն մերմկ էս յոսսՅնակցացև # աղաչեմ՝ ղձեւլ որպկս ղի 
աոնիցկչ» ինձ ասետարսն մի > որպես ղի հանապազ ոս^ 
նեյովդ 9ի ձեոքն իմում՝ էս յնթեոնլով՜ յօժարոսթեամբ 
ոսսայց պգիրս սուրբս է |^ւ ասկ մայրն ցհայր նորա • ակր 
իմ) հրամայեա ղի արասցէ/ն ասետարսն մի վայեյսսչ 
որգեկիս մերոյ ք որ ոչ՜ միայն գեղեցկոսթգրպն յօժսԼ. 
րեցոսցսնկ գնա յսսսՁեասիրոսթքւ հսնդիսիցն ք այլ էս 
վայեյշութ-քէ գեղապանծ գարդոս նորա էս տեսոսթիսէն է 

€| յոյևժամայն հրամայեաց հայր նորա կսչել աէկերիլ էս 
ասկ ցնա+ աո յինկն սսկի որ չափ էս կա միս էս գսրծեա 
տոսփ աս ե տարանի ք գի տաց որդսոյս իմոյ է |^ւ աոեալ 
հ(նդ հաէյիլր դահեկան ոսկեգործն, յնդ նմքն էս րա^ 
րքնս ակսնց պատոսակսնաց էս մարգարիտս գեղեցիկս 
էս մեծագքնս * * | Այնպես էս գրիլ գըհի* գքեաց էտսնչելի 
էս լթևաղակերպ գրսվյ էս նկարագրեաց գսրստկերն իսր 
էս զհ°րն ե ղմօրն , էս վաղվաղակի կազմեալ բերին գա*, 
սետարաէն էս աոեալետոսն գասակքն իսրեանց ||«Հււճլ 

□ւցւէւշտճ Ե;/ 
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նու է |^4. նա ասւևալ պահիր յթտիան .աոանձինն, 4ւ 
«*ք&ր սւնի/ով Յեա/ր գա/սաիան միա/նակիցին է 

Հքէ. յէրա աւա.րց թղ֊դկպ էրղև գալ միաքԱակևցթ, . 
4. աևաէրալ վնա Լ^ոհաննսւ ուրախ էրղև. յ*/մ » 4. գիրկս 
արկիալ համբուրի ցին դմիմիանս \ |^ւ ՜աս է ցնա 
հաՏմնիս • գութ ծնոգաց իմոց բաղում՝ ի 9ի վէրայ իմ՝Հ 
իթի իմանա/ցին ղհրամարի/ս իմ՝ 9ի նոցանի 9 դասն 
արսաաուհթ հառաչին 9ի վիքհ/ Ւ*^՝ 4. խավոսնու&ն աո.^ 
նին հոգև օրական ընթացից իմոդ և ճանապարհի* որ 
առ ած ♦ սցլսպաչիմ՝9 հայր պատահական 9 պաչիս դի 
ղաեխ/աբար և 9ի ծածուկ արասցոէՀլ է ղի մի ղթ գիաաս^ 
ցի և. ծանուսցի ծնողացն իմոց է | յսւ նա ասի •> արա սր^ 
պհ" ^“Յցր Թ՚ո-ԷյԷ Ք^է,< ^ *ր*Փ 
րս % | յօւ աո1րալ ղչֆայնակիացն գնաց յիղր ծովուն 9 և 
տիսիալնաւ մի ասի ցնաւապիտն ♦ աղաչիմ 4ք^ 
բայր յ ասւր մեղ 9ի վարձու, խալդ 9 և հանցիս լ<4լ ^ 
վիրքի" աշխարհքն յանհանգստից վանսն % |Ն^ քի*ա նա,^ 
լյապիսն ♦ վարձ նալիս իմա/ բաղԱւմ՝ ի , և. անսալունիմ՝ 
մինչև /ցցի բիտւամբ նաւս իմտ |\#4 ^նււ ^ոհսճ/նիս ♦ 
,թանք> ի վարձ նաւիգ ^օ՝ ասա ինձ ք իդթայր տ |^ւ 
ասէ • հարիւր դահի կան « |^ւէ հ ^ոհաննիս ցկրմնաւսին ♦ 
անաս ինձ 9 հայր 9 ^ իրթայց աո. Տնողմև իմ՝ և պաա^ 
ճաոաՏոտ ի&դրև՚ցից ինչ9ինոցանի I |Նէ միայնակիացն« 
իր (մ 9 որ դի ակ 9 և ած սսւաինորդիսգի րիդլ յամինաս/ն 
գործս բասրութիսն է |^ս. իրթիաէ֊ Լ ^ոհաննու ասս մայր 
իւր ասի • տիկին իմ՝ և. մա/ր իմ՝9 որ բարիղթ ծնար և. 
սնուցիր դիս և դա մեն ախ պիտս իմ՝ կատարիցիր 9 արդ 
հայցեմ՝ 9ի հթքքն դի ինդրուածս իմ՝ կատարիսցիս փու^ 
(ծանակի ւ |^ւ ասի մայրն • ասա 9 որ դիակ 9 ղքն/Լ կամիս 

• 4. կատարիսցաց 9 |Նէ Լ^ոհս&եիս • մայր իմ՝ և. տիկին ֆ 
ամենայն յխկիրակիցբն իմ՝ և. ուսէ&ակիցրն 9ի ճաշ֊ և. 
յ/խքմրիս թաղու, մ՝ անգամ՝ կոչիալէրն դիս 9և ի ս ևւոչ֊մի 
անգամ՝խաոս 9 և ամաչեմ՝երթ ալյսւսուՅե և. տիսանիլ 
դնոսա տ |յս. ասի մայրն ♦ անաս 9 որդիակ 9 և. 4ս հաւա^ 

^տ^տԷտ 1Տ"քէՍ*՛ Ք"• ցէ տացէ Ք^ւ ւ/®5ւ պէազ1 ծցէ* 
|^ւ իկիալ հայր իւր 9ի տուն ֆ 4. ասացնմա դի/նդրուածս 
որդւոյն իւրիանց 9 տոլիալնմա հարիւր դահ ի կան 
և. ծաոյպյս դինի նորա 9 դի մի անդյէսչյաբար ծախիսցի 
վայրապար իբրև, դմանուկ ւ Լս. նա պատճ/աւանհթ սրս^ 

\ 9 
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շևացղծասայմնյթտենկ և /Տքթն գնաց սա. մխսյնակևացնփ 
և տուեալզհարիւր դահեկանն ցեաւապևտե և մտքն 
երկպթեան ^ նաւն ք աք օղակ հողմոյ պատահեալ Հաք. 

վաղակի եհաս նաէն յեղր ծովուն, և. գնացքս խաղա^ 
ղութեամբ ^ վանսն • 

|^ւ պատմեաց միաքնակեացն պամենայն պատահեաղսն 
աբասուն և ղ^երմեսանդ յօմարսւթք նորա 9 և ուրախ 
եղև աբասեէ |^4 ասկ ը երան և լին » ^ռհսննկս ♦ որգեակ է 

դու դես. ևս մանուկ ևս փափկասուն 1 ք և կարգ մխսյնա^ 
կԼ&"3" «7» հ՝ պի «ր ՀՀ կամևսցէ կր<&աւսր1րլ, քաւաւք» 
^աաասուն պարտ կ 9ի վանս մինչև աևսցկ դվարս 
ժուժկալութ 2ր միաքնակեցացս և քհատֆ.երու(3ի% և ապա 
աոցկ գձև կրմնից սոցա ղմաղևղքքե պարեդօաե և 
նակևրպ կրկնոցն և ղմաշկևղկն դօտին և ղսս&դալ հս^. 
ղաթաքնէ |^լ ասկ (\ոհաննկս ♦ աղաչեմ գթևգ , հպյր ք 
որպկս ղի այսօր վաղվաղակի ղդեցուսցես թտձ ղայդոսիկ 
պասացևաըտդ 9ի Քկն՝ և փպթրեա ղ^եր դյխոյ իմեյ > պէ 
յյյք<^ ցանկամ ղդենուլ ղայգպիսի ձև հրեշտակական ւ 

|քս աբասուն տեսեալ ղ^լօժարութինորա , նոյնժամայն 
՝ մսղովեալ ղամ դասս միաքեակևցացե՝ փոբրևաց դվարս * 

ԳէԷհէ նորա և ղդեցոյց նմա ղխոշորադոյն մսպեղկ՚էձ և 
ած ղմաշկեղկն դօտին ընգ մկքնորա ք և կատարեսդ *ի 
վերայ նորա ղամենայն կարդ և ղքյանօն պաշտամսՏՏե* 
յանձն արար գնա ամենախնամ* խ*րհավն այ % 

երանեչքքն Լ^ահաննկս սկսաւ այնուհետև խր**֊ 
տակրօն ՝ճդևութի և 5 արտասուադոչԼ պաղատանհթ և «է 

մենագիշեր սաղմոսեր դու թչԼ և անսուաղութի և դեա^ 

նատարած անկողնզթ և հեղուքձի և հնաղանգութ-ի և 
եղթյայրսիրությԼ և ամենայն բարեյորդոր կամհյ» ք և մը^ 
տգթ յածա/քձածր ևեթ խոկա/ր՝ ջվէրր/Տ/ե խ^րհեյաէ ուր 

նսսէէ չՀեգ «ՀՀ այ ք արհամարհե/աԼ պսաարե » 

մենայն և ղապականացսւս և ղսսւօրետյս, մինչև յդյմ 
գարմՏօնալծերոցն ընդ խստակրոն 2Հդնութքնսրա և 4 

ք փափկաաԽասԽգ \ ւ$ապմ»*ևք*է*ւՀՅ–1ր ամբ տ 
* * 4 և թապ*ա.վխ թաքի %ախան֊ 
3 և անմեպկէրփ վարապլ ՚Ք4"֊ ^“1 «քքքոակ ք^**»կք քք. 

ղպթաւ/արնԼ ^ժամանակս կենայ րա%էրչւյայ արաաէ$ա֊ա(Էֆ ադփթան 
խ֊ր»յ պբ%ո,.թթ, 4 արաաւփոսադսչ֊ աեգագարս և ղթ ա-ժկալաւթի «.X 
պ—գաաաձհթ կաԽխկ*ղամ՝դիշթր» պահաֆ նոթա « 
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%ախանձնլյխդ արաասուսպօթս նորա անդադարս 
և յխդ մոլմկապա.թք պահոչյն % Լս. արարնալնորա 9ի 
վոնս անդրամսվնց ուսոյց ղամ1նայն նգթայրութրն թն 
ձրպնս պարտ ն 2(ղւնսւթքլ ծաոայնլայ * սակ մնա 
հայր վանացն* կարի շատ և աեըմյւնրնյի ՚ճգնսւթեր ն^ 
տաք գանձն քո, որդնակ է ղոր ոլ կարնս այդպիսի կր<± 
նիք օրքնակաւ 9ի գլուխ հաննլ ղկարգաւսրսւթիս ա֊ 
ղ+թից ձև ղկանոն սսպմոսնրգութև որրոյ նկնղնցւղյ է 
^ւխէՕոյի աասսւնլ անչափ պքնսւթի և քաղց և. ծարաւ, 
տկարացա.ցանն գանձն և խափանումն ասՏևկ հանապա^ 
ղրրդ աղօթից ձև ՏնրադրութնսՏն, և յապոլյՐ արաա֊ 
աստն պակասն ցուցոնն ղէՀԻ* աչացն % նրսննլքն այն 
ևս Հթան ղևս ձքնշնցսւցսնկր գանձն իւր 9ի խիստ պահո 
՚ճյինսւՇ* |^ւ նր կնրակուր նորա մարմին և արխՏն %ֆքթի է 
և 9ի շայւաթու և9ի կիրակկի հաց և ագ և քուր սակսա. » 

այնուհնաև տնսնալ ատն լի և յսսրիատնաց 
բանսարկուն սաաանայ պսչքնպիսի լսսւաֆադիմութխն 

• ճգնութէ– և գյխթացս յօմարական կամացն 9ի տդայա^ 

կան հասակին Գ 9ի նախանձ մտնալ ղի ոլ կարաց յաղ^ 
թնլ ճգնութնսն նորա 9 փասն ղի Ժիացնալ նր 9ի սկրն 

է ապա արկանն 9ի սիրտ նորա գդութ տնսոլթ2ր 
ծնսպացնք գքՀնագսնդութի ծաոայիցն ք և քսնր և ղան^ 
ձուկ սաացուածոցն և հայրննի մնծա-թէն ք և ղցայգ ձև 
գցնրնկ վարաևնցա.ցսննր գանձն նորա յապոլյՐ արտ^ 
մութբ և հսգսվքէ # |^ւ 9ի ստԽութննկն և 9ի բաղույՐ 
Ճղւնութ1թ§ հողիր և մաշիր անձն նորա և իբրև ղսձն^ 
շունլ պաակնր նղև * |^ւ. անսնալպնա հայր վաեացն 9ի 
ակարօւթի անտի %ի մահ վարնալ ասն ցեա* որդնակդ 
ած դախ պահանջն 1ի մարդոյն ղոր տաննլ կարիցն • \*րն 
ցնա (\ոհո6տննս. հայր ք հաւյսաա ինձ > ղի ոլ որպկս դու, 
կէսրծնս թն պահք և ստնութքտ մաշին ղիս ք այլ մնղյլ 
իմ\ ղի ծոնր և րաղույՐ էն յղյմ , և 9ի բաղույՐ աւյարց 
հնան ըեկննօւ. սաաանայ 9ի սիրտ խՐ դյութ կարօ^ 
աութ% ծնոդաց իմոց և ղանսութի լնտաննաց և ծա^ 
ոայից ♦ ձև նս հաստատուն յուսաէ պարծխՐ յած և յալ 
ղոթս որյւոլթնսն ձնրոյ % ղի և անդ նրթնալ կոխնցից 
ղցջրնւթխն և ղխայթոցս հաղթից բանսարկու. թշԽս^ 
մԼոխ ևսձնոյժ արարից ղամննայե որոգայթս նորա * 

՚Ւ" հ*1Ա& • հլ ասացի քնգ յսսւաքագոյն 9 որդնակ, թն 
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ծանր և դժնդակ կ կարգ միայնակևցաց, և Ոչ֊ ևս բաա 
էական յսնգ հսնևլ փտոսա % |^ւ ար տաս ու. և ալ֊ սակ ափ 
բամն* կամիս թկ արարից րևդ֊% որդևակ տ |\»է 
է^ոհս&նկս ♦ արասցևս քնձ ադջթս հսնդերձ միախակև^ 
յհթգ է և կամՀտն այ ևրթայց դճսնասրսրհս իմ\ 
դօթևալ հանդերձ արտասու. զր յօւ֊ղարկևցքն գնա % 

I/4– ևրթևալ է\ոհա&նկս իբրև .քարընկեց 4» 1*1՛՝՛ 
ձաւ. յևտս և– հայևցևալ֊ տ էր սանկ դանապասն յորմկ 
հրամարևաց, և արտասոսալից հաոաչմամբ 9ի ծունկս 
ւմնկևալ սակ ♦ ալք Ձնա , սուրբ ուխտ միանձանց սրբոց 
հրեշտակաց բնակարան * ողքցխ և ձևդ դոստ և մոդովյթ 
Հայնակևցացգ՝ որ բարիոթ կարսյր և սնեաւցկք դխ^յոյա 
իմ՝ հաստատուն կ աո. 7սծ, դի մարտակցսւ֊թշԼ ադսթիւյ 
ձևրոց և 9ի տան հօր իմոյ յադթևցից դաւաճանալ թրջ^ 

*ՆամԼոյն և կոխևցից զգյա֊խ սնևրևոյթ և կամակոր ւքէ^ 
շլացքն* |#\ւ ևրթայր դճանապարհայն թախծևայ սրր~ 
տիւ. և անմխիթար տրտմոէ֊թշԼ փան հևււանարլխ 9ի 
միայնակևցաց անտի ճւ յանապատ էխ * | \ւ. մքխչդևս. գյւ^ 
*նայր նա արտասու.ևյոփ և սադմոսևլովյ հանդիպևցաւ. 
նմա ագրատ մի 9ի "ճանապարհի անդ, դի դւյևցևաէ կր 
րոսրձ մի սրստաոատունյւյժ ք և֊ սակ♦ ոդքդքն րևդ֊Գ ևղ^ 
բայր♦ և համբուր և աց փոս* |^Հ. սակ փոս ՏֆմՀսՏնկս • 

տևսսնևմ գթևդյ այր դու., դի յդյմ տկարացևսդ֊ևս և ոչ֊ 
կարևս բառնալ֊ այդպիսի րրձևդէն հսնդևրձ ♦ ադաջևւՐ 
դրևդ դի հանցևս դայդ 9ի րքխ ևտացևս ինձ ք և. սուևալ 
դյէևցցիս դու. դիմս * | Կւկ աղրասն ուրախութքԼ մևծաւ. 
մերկացաա. յքէկթևնկ դՀխացևալձորձս քոր և աոեալդյյե^ 
ցաւ. դայծևայսն դոր ունկր ևրսնևլքն Լվահաննկս ♦ նոխ 
պկս և Լ^ւհժՏնկս դդևցաւ. փարա պատաոաաան և հին 
հանդերձն * |;ս. հրաժարևալր 9ի միմևանց գնացքն դիւ֊^ 
րստանչիւր ճանապարհ * 

\*սկ յորմամ՝ և էխ ևհաս Լ^/ոհւմէնկո 9ի րադստ ծնըԽ^ 
դևսն ի&րոյ \ի մեծն \գոստանդքնույպօլիա > ևէխ ևհաս 
մերձ յապարսնս հօր Հւ մօր իւրոյ > և սնկևալ 9ի վև^ 
րայ ևրևսաց իւրոց յևրկիր արտասու.որ ադաչկր դած և 
սակր • ակր իմ՝ մի թոդուր դիս 9ի ձևւսմնկ 
րումւէկ | դի աո. րևդ֊ ասբսւքնևցայ% օգնևա քնձ * |^ւյօէ 
րու֊ցևալ գնաց 9ի դուրս սաճն իւրոյ և սակ դարձևաղ* 
գոհանամ՝ դրկն, ակր իմ՝ և ած իմ) որ և՝ գևրկրաւոր 
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յտքքքօր Տնոդաց իմեց Յ^՜Ձ^Ր ^ ^ աղաչեմ՝ 
ք#եհյ «է/» ք ^ բարերարութենկգ մի ղրկեր ղիս և 
տուր ինձ կատարեալ յադթութի ընդդկմ սատանայի 
և. մի աար ղիս 9ի փորձութիմն 9 և վախճսՏտեցայց յաջ֊ 
խսրհհ՝ պլ յպյ^Է յինեյաէ&նսղաց իմոց քի կենդանու֊ 
թեան իմում։ |^լ ննջես*ղ 9ի տեղւոքն յաքնմիկ է |^ւ 
ընդ այգանալ սսւաւօտուն բացաւ դուռն ապարանից 
հոր նորա։Հյւ եկեալդռնապաննսակ ցԼ^ոհաԱնկս ♦ արի 
գնա աստի 9 ղի մի աեսցկ գթեգտկին իմաստ 
և. րարկասցի ինձ է ||ւէ Լ\ոհսննկս ♦ մարդ եմ* ագրատէ 
օտար և տնանկ ♦ հայեաց գա֊ 9ի բարձունս աո. էսծ և 
արա ինձ ողորմութի և թոյլտուր ինձ ղի յանկիլն մի 
ախպացի աստ բնակեցայց ես • և. յ որ ժամ՝ եքանել կամ 
մՏոանել կամիցի տկին՝ ըո 9 յաոաքեա և ասա ինձ ղի 
հեոսացայց յաքնմ տեղւոքկ մինչև մտցկ և եյյյկ ակրն 
չափ և ես »ձ Աէ~մեր ծանրասցայց 9 և դու֊ ոլ երբկթ ծա%֊ 
րասցիս յինկն , և ակն կսղիիր առնուլ յայ վարձս բա֊ 
րեաց վասն իմք որ վնեղեալ և ղտարտկուսեալ հոգիս 
աապրեցուսցես 9ի ղրանս յայսմիկ % |^ւ գթացեալ 9ի վե֊ 
րայ դոնապանն եթալ ղնա 9ի տեղւոքն յայնմիկ % 

|/*– խք յապարս^փ$ * 
ետես վնսսա երանելին և ցան աչք նորա արտասուօր 
և իքանկր արտօսին յաչաց նորա իբրև գիտակս քուրը 9 
և ասկ ♦ տեոի ճշմարտապկս պճնողս իմ ըստ կամերին 
ա/ և. պխա/թ-ւր սատաԱայէ պ^րացէրա/ս կոխէրցից ղօրա.֊ 
թեամբ այ որ կ յիս* | ամբարձեալ գձեււս իլր յերլ 
կինս ասկ♦ տկր ■ ^ ած “ճշմարտութՆ և տկր ողոր֊ 
մութե9 մի թողար ղիս 9ի պահպանական ղօրութենկ 
ըումմկ և մի մերժեր ղիս յերեսաց րսց վասն մեծի 
փսսւաց ոՏնուան յ*ո սրբոյ 9 և տուր ինձ համբերութիւն 
մինչև վախշճմնիմ 9ի տեպւսքս յայսմիկ ։ |^ւ եկաց 9ի 
նմին տեղւոք մեծաւ տաժանմամբ և համբերական 
ժուժկայութի գտար ի մի է հային առստկր նմա կե֊ 
րակուր 9ի սեղանսյ իւրոյ և սակր ♦ էտանչացեալ հիա֊ 
ցեալ զարմանամ յսյժ ընդ համրելասւթիադթասվէն այ֊ 
նորիկ% որ անկեալկայ 9ի տեղւոին յայնմիկ արսատոյ 
դրամն* թկ զիարդ կամ ձրպկս համբերկնա այնմդաս.֊ 
նաշանլ դժնդակ սասամանեաց ձմերային օդոյս և ոլ 
երբկթ մա անկ յապարանս մեր $ Լ\ւ հրամայեաց ծա֊ 
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ոյպքէյք» և. արարին 9ի վծրաք նարտ իաալ պրաաէղխն, Հլ 
սակ* կարալկ ած և. վ1օր դորա ապորաէնրլաՌրզյ և վաաե «^«լ 
րիկ ած 9ի ղուք* էՈրր , ղի *է ձծան գարա սղօրմԽսցի էՈրղյ 

|հլ 9է էֆոլյՐ աւա֊ր էլէաէ 1նցր նսրա ծածս ք\ֆ*Լ 
հաենկս, և. ^ ղարմէացա/աե էղէալ ղի սրպկս վայրենի 
շեշաւյոր էրրևձրցաւ. նմա ք ղի յրյմ օ&շ^այքէալ՛ 
4|» քէլ էրրեսաց նորա 9ի սաստիկ ճգէաւթՀքԽ և 9ի «ա% 
աապասԽաց մարմեոյն $ | \ւ աօ( ցծաաւայս իւր* ՔՊՈՒտ^Ք 
հաներ աաւէր սսսրայր էԱԷա աստի • ղի թկ **ԱՂ€ &ակհ 
դա 9 *ձկարէոՐ էրս անցանելքնգ ճսնասյարհդ քնգ այդ է 
|^ւ նսխմամայն րյս-ուև հարեալ ծաէւայիցն րարշխքն 
վնա յայլհեէւագսքն տէղի % |^ս.ք*ա դարձեալ գաոնասյր 
սնկսնկր աեգ և. էդ հեսան այր ւ չքեա դոնապսնյն • 
Լրթիջքր հեոյա^իր յա/դմ՝ տէրղսոյ , աէ օտարական 
■յք7"*–* Ղէ տէկ^և էևր ալ հարկ յտչս տեոսՏսելգթեզ* 
|Ն4 չքէտսա Լ ^ոհսձէԽկս ♦ աղաչեմ՝ ղձեղ որպես յաօա^, 
նուէէ օղօրմե֊ցարատ ինձ , նօյևպկս և ւսքժմ՝ գթացեթ 
յէօ և ՝Է տեղւոքս յսցսմիկ արարեր ինձ խղիկ մի փղթ֊ 
րիկ • և. նղթա արարին որպես կաաքէրցաւ ։ |^լ հայր նօրա 
աաւատկր նմա կերակուր յամ՝ ժամ՝ ՛ի սեղանոչ իւրոյ * 
և. նա «ձ ուտկր » «ցլ ^ եա&ուկ պաքե ադթաաաց րաշյ 
խկր, և. թզխ խոշորագոխ հաց չրրացեալթրՀեր իրով, 
ճև էրէրկս սսւաւրե 9ի մտանել արէրղ ասկամէ» ու.տկր է 
|/*– տկարաՅՀքՅ ղթտե ե. ճնչեաց ղմարմին իլր է 
մքնլ քՒ "ԸՊ^"պրնշաՏև։շպատկեր երեձրսպնմամարդկանէ 

\ք~յետ երից ամաց տեսեալ *|\թի ղմեծ ճգնա.թ*ք 
^ցաքաէմարտիկ նահատակին խրոյ և. կատար էսդ՜ միասյ^ 
նակէրց/Տտ Հ^ոհաՏնսւ. 9 ասստեաց աո. նա հրեշտակ յերկ^ 
նից և. սակ չքեա 9ի տեսլեսն ♦ աղիղխ օթեղյ ծասայ ի*Ր 
ՀֆոհսՕնկա բարի և. հաւաաարիմՀ արդ ըսա .§պ»իպ*ի^ 
ման անուսն ՀՀույՐգասեսցիս գա.ընդ Լ^ոհսննու մկըրտ֊ 
չի ճև քնակեսցես 9ի յեյմխայքն իարաես քնդ ամենաքե 
սուրբ ճղնաւսրս իմՀ և. կաաասրա 88 և. վախճան ծղիցի 
ասա ապսնաց րսց և յծա սակաւ. աւյուրց փոիսծացիս աս. 
իա • |^ւ. Որպկա 9ի ղարթմաե եղևէպծտևս ղտէսիլե պ**խ 
է֊ էդ յան/սրիա քնչյ |^ւ ասժբարձծալ ղհանապաղաաա^ 
խած ղձէէւա քար յծրկքԽա* մևծակակասԱ հաաաչաեէտ և. 

\ աձղքԱպախալ% 
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սարտասուագոլ ձաքնիւ ապօթեաց ալսպկս և ասկ ♦ ած 
հասրցն և. տկր ողորմա. (3– ծան, հայր աեաուն մերոլ (ֆ*ի 
է|\^է գոհսՏասՐ գթկն որ ղամնարժանութքհս իմ՝ խւաւ^ 
նևչքէր ՝ի թիլ. սիքելեաց Հաց որթ \ի սկղբս&կ հաճո/ 
էրղին րեդփ աղաչեմ՝ գթել> յիշեա մարդասիրութի հո 
ղծնողմն խՐ և. թալ ղմեղս և. թնքեա ղձե/ւագիր յան^ 
չրոԽաց նսցա • ողորմեա և. միաևձանէքն սչքնսցիէլ որ ղիս 
լխկալան սիրաԼ և. սևուցքն անարատաբար $ 

կոչեաց ղմատակարար և ղհոգաբարձու տան հօր 
իւրսք և սակ չխա ♦ աղաչեմ՝ գթել ղի ղոր թլ պատուխ 
րէրմ՝ Հեգյ ասաոցես տիկնսքն Հում\ նա ասկ » ասա 
(Հնձ ղոր (քնլ հաճո/ կ Հեզ% և ես ծանուցիր տիկնոջն % 
|^ւ ասկ Լ^ւհսՏէնկո • ասասցեսնմա թկ ադթատիէքն աքն 
ղոր ՝ի ղրս/նկն հալածկիր, ղոր Լ ՀարշելԱ իսկ հրա֊ 
մսղեցեր և ընկեցիկ աոնել ասաց թկ մի գարշիր յի^ 
նկն , այլ արժանի արա դալձեր աո. իս , ղի ունիմ*բան 
(քնլ ասել Հեղ% Հքւնորա երթեալ պաամեաց տիէխոքն 
իւրում՝ ղոր ասացն է^ոհաԱնկս % |հլ նա ասկ ♦ քի*նլ կ 
բամն ղոր ասել կամի (քնձ ագրատն աքն 9 ղի ոլ կար եմ* 
քի գարշահոտության և 1 *ի գարշելի կենաց նորա տեսսՀ. 
նել էքնա % երթեալ պատմեաց արմն իւրումէ |\ւ( 
լիսս այրն նորա . երթ իջիր և մի գարշիր յադրատաց , 
ղի կնոսա ընտրեաց ած է |^ւ նա ոլ կամեցաւ երթալյ 
|^ւ | ^/ոհամնկս դարձ եալառպթեաց ղա/Լ Ղթ *ի ծասալիցն 
և. ասկ ♦ յետ երից աւուրց վախճանելոց եմ՝ ես ♦ և. եթկ, 
ոշեկեսցեսև տեսցես ղիս> ապաշաւեսյս/ժ9 և ղպ^ացեալ 
զու ինքնին մեղադիր լինիցիս անձին Հում) ղի ոլ ելցկ 
խիղճն ի սրտկ ՀումԱկ % |^ւ յորմամ՝ լուաէ. փսոն «Հալ 
հու նորա 9 երթեալ մքքնչքւ ցաեղքքն ուր կրն •ք/ոհամնկս՝ 
1ւ կացեալաու դրամն ասկ ցծսսւա/ս իւր • բարձկթ և. 
բերկթ քնա աս. իս ք և. տարան գնա աո. աիկ/Տտնէ՝ |^ւ 
տեսեալքնա ՀֆոհաԱնսւ ասկ♦ ած սաւսղն ամենաքն 
բարութՆ հատուսցկ ձեղլ ղվարձո բարեաց հարիւրալ 
պատիկ յալսմ՝ աշխարհի և 9ի հսմնդերձելսւԱն որ գա^ 
լախ կ 9 ղի բարիղթ ընկալա/Հ ղիս և. սու իս կատարեցկթ 
ղսլաասւիրան աւեաարանական Հարողութեն թկ 
սրում՝ արարկթ միում՝ 9ի էխտրկանցս յայսցանկ եղթարց 9 

է ևյաղոմրղի Հմէագ * 
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ինձ արարեք* աղքատս ոչ^ ունիմ՝ նշսն °քհ~ 
նութեսն ղի տազից ձև դու. երդուիր ինձ պի պոր 
միանգամ՝ ասացից արաոցես % | ս. երդուաւ նմա և 
ասե * շ|ք ասասցես է կատարեցից պամենախ • 
յքնա Լ ^ոհաԱեկս ♦ մապեղէխ քրձաւս աքոմիկ պոր պգե^ 
ցեալս էրմ՝% թաղէրա պէս և մի աքԼ ինլպատմա 7ճմե 
ցուսցես ինձ կամ՝ յա^օււ/՝ տեցւոթ թաղեսցես , սցլ 
յաքսմ՝ տեղւոք յ որում՝ տաղաւարիկս իմ՝ Հր» յորում՝ 
9ի կենգսնութէ իմում՝ հսնգչեի է դաքո աասցեալ 
եցոյց նմա պաւետարսճն և հսնեալեդ 9ի ձեոս նորա 
և֊ ասե • թոշակ և բաժին ասա և 9ի հսնդեր^ 
ձեալ աշխարհքն և տեաոն իմում՝ ասն քուաՐւ» 
սսւեալ պսուրբ աւետարսճն 9ի ձեոս իլր% շրքչրքերյար*֊ 
կոր* ձ– յախկոքս և սակր* թե պէարդ նմսն իցե աւեսահ, 
բանս աքս աւետարսնին պոր արարպք որդւոխ մերոք 
համմևու | ձ. էտսնչսնաքր յպժ % |յս. քնթացեալ եմձւա 
9ի տուճն և եցոյց աոն իւրումէ |^ս. տեսեալ ասե ♦ 
մարտութիւ ասեմ՝ ղի աքս ե աւևտարսն որդւոխ մերոք , 
ձ. եթե ուստի սնկաւ 9ի գա* ոչլ գիտեմ՝• ապա ուրեՁէ 
դա գիտե ուր ե որդեաէխ մեր ։ |^ւ ^ ինդութէհմքն 9ի 
վեր յարուցեալ երկդթեսն 9ի միասին եկքն աո. • ^ 
հսենես պոր օտար աղքատն կարծեին » ձև ասեն էիԿա 
Ըքգով և արտաոուզք • երդՅնեցուցսնեմք գքեէլ յսնուն 
ահաւոր մեծին աք պի ասաոցես մեզ թե ուստի կամ՝ 
յումմկ սնկաւ աւետարսնս աքս 9ի քեղ% Հքւնորա իուէԼ. 

•էէ^լ յ"Գէ ծլր ւ քր^հւ Գ գ&հ/ ՞ւ 
րաց ժ ուժ կա լել և բաքսեալ արտասսւգք յոգւսց հա^ 
նեալդասն հեծեծսնզք ձ. հաոաչմամբ ասե • ես եմ՝ 
(Հոհսննե** որդին ձեր , և. աքս ախ աւետարսՏն ե քքք 
դուզն ինձ կազմեցեք ձև ետուք պի ուսսցց 9ի դմսնե 
պփրկութիւևադործ 2ննապարհն Օշմարսաւթե • աճաէխ^ 
դիր եղեալ պատու իրանացդ որ 9ի գմա ՝ թողի ղաՈր֊ 
նախ և բարձեալպխախ գնացի պքխի նորա, պի 
ասրժսնի եղեց նմա ֆ ե ցանկացաք սցսմ՝ պգեստու ձև կրօ^ 
նաւոր ժուժկալութէր վամն փրկութեսն սնձին իմոք և 
ձեր 9 և բարձի գքաղցր լուծն * 

ախոէյհետև իբրև ծսնեսն ծնոգք նորա վնա % 
մեծակակսն ձախիւ սկսսն (ալ և ողբալ և աղիողորմ՝ 
արտասսւգք սնկեալ 9ի վերսց նորա վարեին դսրպանո^ 

□ւցւէւշտճ Ե;/ 
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ցաւնսրա և հարւաչէղքաէ հսնդերձ կաքխպկին * յաաա^ 
ւօտկ մինչև 9ի հասարակ աւուրև* | ա֊ր եպև. ամևնաքս 
բազմա թև .թազոտին 9 և ժողովեցսն 9ի տեղքն յաքն 
գրեթկ ամենաքն բազանւթք՛ տապարին արթ և կսնաքթ % 
րահսնաչր և կրմնաւսրթ 9 և մեեաւ հաոաչմամբ ող^ 
բաքին $ |^ւ Լֆոհսննկս սնկեալ դսկր ՝Է մահիճս% , և 
հա/ևցևալ յ երկինս սրսքծաաւ դիմհթ և զուարթագքն 
իմԱդութքԼ * ասկ ♦ ակր ընկսզ զոգի իմ\ և թկ % 9ի 
ձերւս վթթ» աւսնգեմ՝ քհ**քի իմ\ և աւանգեաց պագին ։ 
|^ւ * <էայրն զսրաոուկր որդւոքն իլրոք մոոացեալ մեր^ 
հա393 Գ էմսնկ զմաղեղկն հանդերձն և պզեցոյց նմա 
ոսկեթել ծսնրագքն հսնդերձ ♦ և նոքնժամաքն չուծաւ 
կք/մև ֆ գօսացսն երկղթքն ձեորն է եկեալ 9ի միտս 
հօրԽ Լ^ոհսճնու ասկ • պսրստուկր և զհաճրցս որդւոքն 
մերոք արասցատ 9 |^ւ մերկացա.ցին պսրստուակսն համն֊ 
դերձն 9ի նմանկ և ղգեցուցին նմա քիր֊ր հին է. պատա^ 
տւաասւն մապեղկհն և սրսաեալ գսպեցին « |^ւ նոքնմա^ 
մաքև հոտ սնսւշութե բուրեաց 9ի սուրբ մարՅեայ նորա 
և եքէց զպրտուեղկն խուզ նորա և գթաղստե ամենաքն ք 
և. ծագեաց ըբս սաստիկ 9ի վերաք սուրբ մարՏեոքն 9 և 
մսցքքե բմշկեցաւ% |^ւ տեսեսվ֊ամենեցսւն ղեղեարն 
էտան փասս աք ք և թաղեցին 9ի նմքն տեղւոք յորում՝ 
կր խուզ նորա * Լս. ձնոդթ նորա շինեցին տաճար այօ֊ 
թից *ի վեթպք սոլրթ գերեպմսնին յսնուն սրբոքն 9 յո,^ 
րոլյՐ աևդւո^ բարքում՝ բմշկութքք արլնկ տկր 9ի ձևեն 
բարևիրօսութևան նորուն վիայի % |^ւ զամենաքն ստա^ 
ցուաՏրս իւբեսնց ևտուն 9ի սպաս պաշտաման եկեղե^ 
ցր֊ոքն աքնորիկ և զԱ&ացեարն 9ի կարօաեալս բաշխեցին 9 
և իէկթեանթ կրմնաւորեաէթ 9ի նմքն տեղւոջ֊ սպասաւոա 
թեքով սուրբ ոսկերաց նորա մինչև յեքս վախճանի կե^ 
նաց իւրեսնց 9 

\րաոարեցաւ էրիցս երսնելի ճգնաւպն ՝>|\^ Լ\ո֊ 
հս/մնկս յամս ինքնակա լաց մևրոց թադաւորաց 
դէրսց և ՀՀնսրիու յամսեսքմն յունուարի 9ի տամներորդի 
հինգերորդում՝ աւուրն է պյնթացմն կատարեալ դհա֊ 

1 անպաամէչքւ կը*ա կձաչքւ կօհ% և գկական% պար արաա 
կծակաձ, կակա%յ՝ամրյաա.ա*.շա1քնւ րթե ծ%ոպքե և Լպրաքտե և աքք«/. 

Տ քձք ամէաա.թեամբ > է\թե և ամևԽայԽ էթապպթԽ աո. հա֊ 
3 և ՀՀ կ/Աքֆքկ պաամել պկքաա աարակւ էւ * 
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սաամե պահևալ ԽպթքաբխՏ/ս յա֊սոյ յապթ*ճոակէ Հէ֊ 
ր/6է կոչմսհճէ պաոհասատչև-ախ քճէկէպԼ՜ալ և. աա6էՏն քևք 
օրք&ակ սաւձալ պքխի ևկէղույս, քՀամբՀրա.թքՏ> (\Հսհք 
ք»սևէսլ և. պՀասաէրա֊Յե աևաէճ աէաԼալ, օսկփծ ^աքա֊ 
,թաէքէսրէ1–թ–՝թ. և. ոլպղափաո. հաւ.ատավ֊ և. ս/նմևղՀէյի և. 
ա&աաճէևքի ժ-ոէ-ժկապասթ֊քլ հաևգէոա– *ի ^ *ի աքշւ 
մևր է որա֊էք՝ փաէՀթ յաւփտևանէ է 

^ԱՏՕՊԻԹՒԻՆ 

8Ա*ԼԱԳ0 ՈՐԳՒՈ8 ԹԱԳԱԻՈՐԻՆ ՀՌՈՄԱ8Ե8ՒՈ8 

ՈՐՈՏ ԱՆՈՒՆ *|ՕՉԻ 

Ա8Ր ԱՍՏՈԻԾ86 

Ա«ք օՏ թ-ագսսյպէ ՝Է Հ^ււաՐ ֆապստ, և. սքևաՖա 
%որա Ափ-յխՀ–* և օճամե նորա |\/սքէս§քա • և. 

Հատմարխէ Հաքաայ աոճ Ասսաաձսյ կամաապւ ապքա**այ1դայՀ 
փաաՀ •քէյփասսաի ւ*յայ աճոԱ» Աչէդախա • ^ մայափ ճճգհաասաճ։ 

ԱցՐ հր ՝Է Հւա/ ՀլաղարԷ ձհհաաոձ» յղյժ 4 պաայփկ , 4 
%«րւ% նորա \քփէէֆաեո* , 4 4/» ^ոպաքթին հսոէայև֊ 
շր–*ց • փաա^սւսր 4 ^«4 յա», արս թարևպաշա թագաէ-սրաո/հ 
ւձքկադՀ—փ 4 4 կ՚եոԼ նորա Ա^«^« 
կՀա-պաեք կԷ1Ն յէՕյ և սէրհէն ղաղթաասէրութք և գօաարսքրոա.թք. լխ. 
րաոևալս ժոպրհկէ՚Խ ըևգ յարկս էպ,Լա\յ և կևրակրհէն , Ե«– »ձ. է֊Հ/Ր 

պասակ որում* թագերն գժաա.ա\1աէ*4–թք ի*ւրԼա$էւյ, 4 հանապազ^ 
հ^ԳրՓյհ/ քֆ **31^ զա^ակ որ»Վ •ֆփթարէր^թ» » 

Այս րսս* &սոմայհյ%ոց Ն յասաչարսԱ» , յոսյց 
յսաաջարաՇո*րխէ» յաաապոյճ րո*1ղով և»քայ» : 

(յրՕ^ԵԼքՆ *րգհ հր ^ 4 փաոա^որ պաարկէ, 
որոք սձս*ն հ Նփխֆ~եսս , */» Հո-ոՏ Հթսրպրհ յս"–Ո*–րս րարևպաշա 
թագավորազն Սրկագհոաի և (քեորէոսի սրպ֊է֊ոյ մեծին թՀոգոէփ « էէ 

՚^փիմիէսնոս ոսԽհր գաւաս. թաղո*մ*է 4 մևծա^հալ^յոքմ • սա%հր 
եաո֊այ ևրէտ հագար ոսկե կապք՝ երիվարդ և գիպակագգեսոա հաձ^ 
գևրձխքէ \^հրյհք^հրկխպահյէ^9որ»Լլոա%հր Ւ+Ժ֊ 
նհալյ 4 */» ^»յա շթւէ—լ հր է&րհաաո&ո է 4 յորաօՐ ճոաէ֊ալ քք^հր 
\քփխֆա%ոո՝ ա2հգ. Ժոպոհհքձ աղ0ապջ. ՀսձպԷ ոովսր հք& 4 գֆահք* , 
•ՓյորժոսՐ պարապս, էք*հր յաւաագա ա&Է քքԱ>յ 4 պհրօաՀակաՀագ՝ 
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յայձ աէք1ր(Խ քագթաաէփրա. թխՖ, և քՕէոարօ և. պսքմե^ 
գափաա ժապ^վկթ, քԽգ յաքկպթ քռրճս/եյ, և կևքակրկքՈ, 
ե֊ քքճյա.ցանկ/6ւ, և. հս&աարալ իծպրկին յէՏք պահէտ 
և. ապաթֆէտ պի աասյէք %օցա պա*–ակ * ը** ա. աճ «. 

յԼա րհթրևաՀ գա#» ՛Է հԼրեաաաաձա ԼկԼգԼյԼաՀ և աա. պաաա$.հա֊ 
V նաաԼըավ֊ գագթաամե, զէ մք պր թափոպ, Լը/կ ՝Է արԷՀ 1». 
րա • 4 մաաևկԷՆ ագյթաապր աա. %ա , և %ա աայր ամԼնԼյասն 14#ւզ» քւ. 

ր*Հ# V քՉ#յք հ՚֊րտ* Ե*– V շք^րալ %արա աԼկԼըՀայ ապյաաազ 4 
հխաձգւաԽոյ, 4 հագայր Հաաա աաճկպթ էպ> , գար կարգԼալ կր %արա 
աաաաաաղկա ՛Է 14ա% հագարարձայ էպաք * և ԷկՀ կր վԼրակայաա. >»». 

յ–»է 4 խաԼգապաաակր *Է 4Ւ("Հյ *"±աՀք *«*յ–*4 • |յ*. ՚# պաըաաԷԼ 
էպր աաՀԼկր շԷնԼալ էպր ԼկԼՀշԷ յա%աաՀե աաա.րբ ԽԼա&Նթհ. և ՛է գուա% 
ԼկԽպէրյւ.*/* շքձԼայ է*.ր ա$ապա*Լաա$ասն, 4 յա+նա/Խ փր ՛է աաապփաԼա֊ 
աաաձւԽ էա.ր մաԼալ աաԼաարԼկր գաոաարաԼաաաԼՀ է*–ր 4 աակր քձքթԼաե. ավ~ 

Հք" 4 աթԼհաԼ յա և այա Հակաս&ք Հա. մք խարէր ևմք 
^■4*ր V փաաա յար» * ի*. ~«ք~ էաակր ըԼգ մարգ « 
աանկր աավարաւէմէմԼ տ 
Ե4֊ 4#*4 *–ր– Կ \ԿոՒաը0ա Ց^՚^քէ 4 

րաահաամայԼՀրաչք , 4 <4/*« Ա>1հ* , րարԼպաշա և Խեաակր և ագչ*ր֊ 
մած– 4 գարահակաԽ կր յարք է է«. կր ամա*.ը և «շ ոմեկր պա^ակ, 4 

ԷաաԼգագաակր ՛է վԼրայ գաաակայ 4 Լրաձկր Հ%ագա Նայա* Ե4֊ # *ք 
^ *ձ ^Ր՛ արամասթթ , 4 4 հակապագ լայր և ազ֊ 
*“Սր շՒգղՆ* *յ> Քձ 4ձ~"ձ֊լ \րէխֆ<աԼաաէ ՛է Հրայ %Լգոա–թԼա% 
քաթր ամաա.ՀԷ1ր ^ , 4 «չ է-^ք արԼյաա^անԼլ Հա ՛է չաըյ 
աՀաէ • յօմԽգէմաեկր Հա աայաքէ թագաւարքե ք|Նարէաաէ 4 
թապաահ*.ոՀ 4 աաաքի էթահա%այէշ մևծայ « Հա/եմամ՝ բարևպաշաա^ 
հք* յ"ր*~* աաա^մ/Հ էնթՏրակր մէաՀ կթե, աակր Հ\յփէ՜ 
մէաեաա > «4|* էմ՝, ՀգՀր մեծ արաՏԽե ալ Լա ՛է Հր*») էմ* Լ արգԼչաւա 

Գ էո&• 4 #4է "ււ-յՒյ րրձքր՚^֊կ^&Է**» էմ՝, # ■ւ**–. 
՚ԼԼմ՝ ղգագաԼա և ղաԼաաոՀեա և պթա.չաաձրա գէ Լնաա%գ աՀԼԷ% և գա֊ 
^ակհթ էէքԼաձչ, ՀԼազԼալ մէփթարէ՚Խ է աաագաԽ %. 4)^ ^ 
•րհԼա֊թքԼ Խյ աա. նաքաահարաԼ 4 «ա. ԼրԼագաԼ ԽԼաա&րԼ ։ Է«. *»4֊ 
աաԼԼմ* գքկԼալ յաՀմաԼՀ, վաաԼ այաարէկ ըամ՝ և ագքամ՝, Հգգկմ՝ % 
ք^/Հ քք ^ ագար+այէ գԼրևլայա 4 աձարմանէա և աաշկ է%ձ գա 
աաէկ,թարէ 4 Խծաակր քէգէ . <»<ք« /^4 «Հ # 1^– 
պխփ** 4 *-•«- , ակր էմ՝, •ՀծարանԼալ Լա ՛է Հր այ էմ* էրրև աձպՀպ 
&Լ 4 *ձ •*» ^»*Լ համարձակ "գյրալգթշաաաաաաթքաՀգ֊ 
գ֊կմ՝ աաաա 4 ագարմաԼ աԼաա.% էմհյ և արարչէ « ^այապէաէ թան և ար 
Նմաճէ աացէՏԼ աաայ աա.% էագաա. մ* աա աՆձէնճ • ՀլաԽգէ յգյմ" ամփէմէւաԼա*.֊ 
&Լամր գարգարԼալ կր ԼրանաաՀթ, 0^«ւ է*. ^4 (•««■ «V». 
*#4 > ամա*.ա%այ է՚֊րՀյ աԼաակրԽ \յփէմխմեաա, արգարայաա^ 
5^*1 գաաա^ԼապաԼ ՛է %մաԼկ% Արա– և թտ% արաաԼաթք1, 4 արաաաաապթ 
պագաակր աա. աակր ա ^ յայեմ* ^4 ակաաԽ գէմԼլ աա. հաձարայա և աա. 
-1 քք» յարաԼապկա աագփթԼՀ քաԼգրԼլՎ՚է Տ&կ վաաե գասակէ • 4 
գկրԼաաւրթ աա աաաապկաՀարհկքԼ փաԼարկէր*.թա&գէրազեալգգանձա 
էարԼաձշ ա&թաարարար րաշէակէ% ա+ՆԼյաաձ աաէ և պկպթ ՀՆկր • 

|»> ■> 1»4 աագաչաԼաոյ ԼրւաԼԼչԼաՀ 4 արրոՀ արթ վաա% նարա 
մագթՏէրքԼ աա. ԽԼ* 4 4ա 1հ<րյա լաւ աք ^»<էւ է«. քք^«4 ձէա». ^ 
ՆասՀ 9 ապա –է–~թք. մեարաա յկէ Լգև նայա 9 4 /աԼգաշքԼ Հգ նմագրԼ. 
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՝յՂՀ*Յա4֊ ԱՓ՛* ն-րա և Տնաւ. որդի, Լ պասլ 
մևցքխ հպքհնորա, և փէաւաա֊որ արար ղած ♦ ՛և֊ սԽոէ֊ա֊ 
նևաղ պսԽսմև ւՔմսկսքմե այր այ 9 ղի պահզթ և֊ աղօ(3՝իլր 
ի/եդր1րր*տ պշա յայ % Լս. ևրղև յորմամ՝ մԽ&ացաւ. մա^ 
%ուՀխ է ևրտոմն ղեա յո€֊ս ***-*& ածպաշսաւփ31ր էֆնչև. 1րէխ 

>ի չր*Փ հասակի , և էր ԽրկԷսղաքէ յայ % |^ւ ասէր | \փո֊ 

թկ ամենայն հապաղի* Հրանղի թագասորն (քնորիոո և եպիակոպոոա֊ 
պեան \յնովկենաիոս եկեալ ի պայաան \յփիմիանոսի թնգային ինգ 
1հմա • Աոյնպկո և յար, որ.ր մկրաաասթե մանկանն արաբին աօն <» րախոս֊ 
(2էրան թագա սորաս և հայ յար պե ափս և աշխ արհամողով՝ պայծարսա֊ 
կան իձնգոսթթ, և էրգին գանակն մանկանն |Աչկբոիոս * ^ երանեչի 
մաթն նորա ոլ գագարկր *ի աոսկ և ՝ի գիշերի աղաթեյովդ աո. Խծ ար֊ 
աաոոսպթ համն մանկանն Խծոիրոսթե և րարեպաշաոսթեանն > «քՀանղի 
աոկր երաեոսհի մպյրն նորա% թկ ալ կ այ" ոսրախոսթքո իմ* կաաա֊ 
րեալէ մինչև աեոիյ ղմանոսկո իմ* վետսիանոո վաո֊եալ *ի սկբն էԹյ է 

^7*– ֆքքե ղարգայաս մանուկն , եաոսն ղնա յոսոոսՏէե փիչիոոփայա֊ 
կան արհեոաին , և սսոաս ղա մեն այն հո֊եաորական իմաաոո, ղի կր 
սսոոսՏէեաոկր յղյմ և Խծաոկր անչափ * ոսոաս և ղէ❁մ* վարգապե֊ 
աոսթքո հին և նար կաա կարան այ , և ար րաո արկ վաոկր ՝ի "կրէ Տ❁յ * 
Հ որ աևրևալ իրանեչի ծնողայԽ ղմանկան րարեպաշաոսթքն՝ գոհոս֊ 
(միսն ողորմոսթեանն էՕյ մաաոսյանկին և աակին • ահա չչք,աս թերին 
խնգոսթե արաիյ մերոյ, ղի աևոանեաքխ ղորգեկիո մեր զյաոաքագի֊ 
մոաթքն *ի յաս անգր ւ *Հւմնղի կր \\յիթ"իանոո ղարգարեալ ամենայն 
աոպրինոսթթ, և ալ ինլ փոյթ կր նմա մեծոսթքև ևրևեյի փարատն ծնպ֊ 
ք^» "ԱԼ ՀևՂ. ևր և խոնարհ և հանգարա և իմաոաոսն յոյմ և խո֊ 
հեմ* և չի հոգսոԼ "րբ"*Լ, և կր հնաղանգ և հչոս ծնաղաչքն, խ. կր 
հայեյոսլ հաոակաս և գեղեյիկ պաակերաս արեգակնակերպ աեոա֊ 
կաս , և ոսնկր ձայն քարասար և տաղյյր իբրև գթնարի , և կր յայժ ափ֊ 
րեյեալ յաչա թագասարին և հայրապեաիե և իշխանայքն ամենեյաւն է 

ծնողտն Աչերաիաաին ղարգարկին ղնա իշխանական ճրփաասթեամր 
և րերկրեալ (խնկին "իրար նոյա ՛ի հերայ պայն արս ղաս ակին իսրեանյ * 
էլ աովրրեյէէսյաննին ղնա *ի պաչաան թագա սորիԿ% արս թագասպՏն 
աանեըաԼ ղիա Պ ղի ինթն ի ակ թարեպաշա թագա սարն (քնորիաա պաաոսի֊ 
րկր \յփիմիանաէփ մեծի պաարկի բերել գպաաանեակն \\յերաի"" և 
ապաաասրրրել աասաքի թագաս որին և մեծի "ինկդիաոսաչքն տ ա9որ աե֊ 
աաեալ ղգիաոսթթ ապաոասորելն մանկան և ղհանշՀարեղրսթք խեյայ 
նորա% գ"4եչով~ գովեին ղնա և մարգարկանային վաոն նորա% եթկ այ"֊ 
պի"ի խոհեմոսթթ սա մեծի փարսայ հաոանեչոյ կ ՛ի թագասորկն , 
որպկո թկ երկրորգ (ինել թագասորոսթՆ նորա • և աոջյին երանոս֊ 
թխն հորն նորա այնպիսի ղասակասն « <Հոր չոսեալ հայրն նորա պայ֊ 
"՚ոոիկ և որ նման ոոյա *ի թագասորկն և *ի մեծամեծ այն՝ խնգոսթթ 
յնղյր "իրա նորա, և գնայեալ պաամկր ղոսգակյին մորն \^չէտոիանոոի 
պամենայն ւ էւ յնծային ՛ի ոիրաո իսրեանյ և նովաս պարծկին ք և մե֊ 
ծութի և փաստ աո֊ասելագոյն պայն համարկին իսրեանյ « 
խ>ք երանելին \\չերոիանո" պայն է❁մ* "կր և գովաոանական պա֊ 

ախ. ղոր աեոանկր ^կրեամր շոսրէ պաաեաՀ ոլ ախաաեայր նպթղթ* 
բպյյ երկնչկր թկ գույկ երբկտ յափշաակի *ի փաէսայ և ՛ի 
անափ որ պպյին *ի վէրայ նորա > Վա«ծ որոյ աղոթո մաաոսյմնկր 9*յ 
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փ*» ՏԱ6*՛ Ւք •^^6ացա.այրէ^ քքքք^ք մրր *ի 
կ1րԵգահէա.թՆս ՏրրալյՐէ |^>ւ նա սակ. արա ւփրպկա պի 
էխծսէշա-էէէքկ գքհլ * I/– աժայ/Խացայքխւ վևա մի ՛ի 
յէրծամէ՚ծար յէմԽայմեկ դաակրաչք ^>աղատք>ն ՀՀււաՏսյ » 

փրկէրլ Հա դ խ.աարևց.սՀլ փաա-աց և դ ա\ափ. 4 էթ.Լլ 
աո Խն անղրադական կննպր 4 նաաայնլ անասն • 4 *ձ /ք^ք ձնոն֊ 
հաս , ^ ք.^«. 4» մանուկ կր հասա կաս» 
էէ. ^4 4ք4 «ւ/9 4 ասան ամայ նրաննյքն \\չխրւփանոո, այլ ոչ֊ 

նաոսն &դյլ պաարկի Տքնալ 4 աևնլ մՏոնկանն կամայ* 
թադաւորն 4 սինկփասպիհ է այլ ամսսոհարոսրաննլՀաղվապակի • 
# քշ^*^ »«Տ դոսսար սանկին է խյնլ քանսջյին > ^|ր– 
*Հյ*Վքք՝ Ե* ծնոպին \նլկրսիսնոսիԽ ^«4^ թարնպաշա 4 
էօծասկըտ կին, պմանկան ւաս»^»ւ.^& անաաաենլսվ ոչ֊ կամկիե ղեա 
"ք ա+ցաց**ևլ ա*ա. սնայոսյաննյա%Էւ \ակ յսրմամ* հաճոյ թսւն֊ 
յա. խապ ասոյփն 4 <44«4ձ՜«յ %որքն ոչ֊ Հևալ֊ այլ մանկան սրրասի֊ 
րոէ-թհն ։ այլ ամոսմհապոսյաննլ ըոա աշխամրհի ոպքախոհադ , կամա֊ 
կիյ 4ք4 4 \յփիմիանոս աոննլ պայս ւ ՀայնմաաՐ իաոկչյաս նմա ՝ի հա յաս֊ 
նսսխիան դոսաոր մննի իշխանին խադասսրապնոյ • 4 4/* անպխամի 
ժհՐ* Գ^ՈՒյ^ և –*Բխ~ն"Վ*ի դարդարնալա ^ 4(ր4«^լ 

*ք ^ ^ ոսրախոսթք րսա փրինի աշխարհին % 
Ւ*4 նրաեն/ին ձզխթոիոո մսակալ յնկնպնյին անկանկր աոյոքի *ն 

արաասԱսպթ 4 «4ք • *4|» սպարմսսթնյ և Խն դթոսթնանյ , ^յ 
, փադո իմ* որ աո. վյնղ֊ անթաոիր սրրուՀմի, 4 փ թոպսւր դիս ապա֊ 
կանավմիւ աշխարհիս պաաոպիլև ՛ի սիրայ ՀՈ մնրմիլւ \յս յնրկարնաայ 
«ձյ. պապփթան արաասսսպր հանդնրձ, մինլ իմայԼալ ըեկկրակայսսխ 
|\յնրոիանոոի պպաաճաս. արամոաՀմէրան նորա% ն անոսրին հարն նարա 
\յփիմիաձսսի % \յս կսչնրկ ալ աո. ի\յխ քրիրնյի 4 պան դրանիկ որդնաոկն 
խ֊ր -« անձին սար իա.լին աք այն կին , 4 «««4 • * քՐ է#է 4^*–. 
յյաննո մեգ֊ են ոպայ ^որ անաաննյի արամուիժի, որդնակ, փոխանակ 
սա րաոխոաթնաան մնրում*% և աոննո նախաաինս ք4լ աաւաքի (Հապա֊ 
սորին և մննամևծաէքե է իրր անհնազանդի ծնոո 4 ապսաամրի , արրա֊ 
մոաւթիւ 4 ախրոսթթ հո պոր յյոսյանևս . 4 ընդՀր կ այդ յ»4լ, որդնակ, 
խնդրնլ պ/արո խոաակրմես . նայնա և մեն ո *ի հին և ի նորս, թն 
պկո սաարրրԽ 4 հաճոյին Խյ յխարնյան յաոմոսոնոսթննկ անաի. միաոյն 

% հաո֊նա զթնզ, 4 այլ մի նրէխշիր յոսնաոյնոսթննկ աշխար֊ 
հիս * \ցՈյնպկա և նրանսսհի մայրն նորա ապնրսկր 4 սակր ♦ ^ աըրաա 
**Վ*իՀ" է Հ~&րիհ պա^ակ իմ\ արաՏէյոսյաննր պսիրաո դնրի կնո֊ 
քյ* ադյլ խոնարհնա *ի կամո մնր % և աո. պարհեոսթք ըոա արմա֊ 
նա է. ար հնապանգոաՀՅՆ 4 իմասասսքքէ հո է սիրնյի որդնակ իմ*ւ &** «ք 
Ն44 ՚աոյյա ճահ կր խաանլ֊նսչյա ընդ խոհ նմ* մանուկն » Հաաաոխանի 
նա նրաենքին ՀՀվնրսիոս յանոսխթ և աաէաթխանմսթի և աոկ • անասն 
կավի նպիչքին. 4 այլ ինչ֊ ոչ֊ յոա.ան ՛ի նմաեկ է խ. հասաաանյան նը֊ 
*"պյխ ՚ԷհԷա "Ս* ^ամարնյսն հասանիլ կնոդափա 
հրամանայ րաո հնապանգոավվնոաԱԽ իադա, վաոն այնորիկ աաայյ անասն 

նդխդինւ 1\յլ խ"Հնմ՝ մանսսէխ ալՀամնյաս շփսթնլ պրասն հոր 
իարոյ և ոչ֊ պթադասորն մնծամննքթ և յարոասյաննլ պաանրապմ* *ի 
Հ^րԾ #*ք* է“յ%պփհ "չ.յ~ր&*"հւ ի*լ ^ * 
4 զփափադնյի խորհրդոյն իսրոյ կաաարսՍ* յան յսնձն աոնկր , 4 
•ձ գագաքէք ՚# քՀս^էՏք յթյ գազաափՀիպ, յաշէարհհ . & > աարա՜ 
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|/*– յ»րժէաՐ կաաաքէզթ. պքքՏէԽ հարաԽէրաքթ*, ա&թե 
պաթԽա-էի* և. ղխ-ք ՝Է սամմև էւրևսճաց, և. աէԽդէքԽ 
հարսսԽքա կարգևցքն մերծաւ. պաաօւով֊ և փասւպլ • 

1^1. ևղև. րսպմութէր րապարքքն մՏասնէշ^ *Է հարսա֊ 
նէմս , քօօյօ տուէրալծասյաքև այ էոհուտ %Է տոմս էֆ քա% 
աակսէս %Է սա/եկ հարսանէրաէխ % |^ւ պատմևցքքս հօյքե 
նորս» | եւ նա յարուցևալ գնաց քէ տոմմև ուր կքքև ծա^ 
9ւաքս այ, և սակ ♦ քնդէ^ր մաևր աք օր • արէ և. 1րլ աո. կքքև 
րո ք և նէստ և. քսօսէրաց քքևղլ նմա և ուրախացէր % |^ւ 
սսւևալ պձէոյաևկ նորա աարաւ. վևա աո. կքքմև էւր * 1 
յորժամ% էրտէրս պքյքքմև էւր սակ • խաղապութ*ք» րևդ րԽք% 
հարսն արրայքքև էրրէխէց % ^ՀատասքասևԷ տուէրալ 

4 *ձ է“*ք*ր ժ(ք քրտ4 ^ «ք*^լ հնաբաէ ապա֊ 
^ *-»«• աեաչասթՏն Խյ% 

Ե*– եբածեքէն ^ ^ 4** 4ք ՚ք խակասՀե, փաւթայաս֊ 
յէն մեկամեե ԷշԷ*ա\քն թապասաբասն հածգեբձ ղհաբաանէան Ա^կք. 
աէանաաէն., կաակաեկէն ՛Է նմանկ թկ ք»^ գաբձեագ երկմը֊ 

# Կ՛ 4 ՓաՓաԳևԺ մանուկն ամենեյասծ • էէ 
քոպփէ թագաս աբակած հարաանիա \ՀվիքաԷանաաԷն, ^անդէ հագած ՛է 
թագասաբակած աահմկ էր, 4 փեապ/ն ե "էր^Ժ թադասարէն 
և մեծ աաՌ կապն % ՀԼաձպէ մաղահեյան կադմակալթ և կաս աակաչյթ և մն֊ 
կամեկք ափանն Հաւամայ հրտամանաս. թապաւաբէն , և ագրարին քհկասթէ 
ա%պաամեչէ պայկաաաւթթ պապկա հայել կ մեկէ պաաբկէ 4 բաբե֊ 
արաշաէ և աէբեյելՀթ յայմ ՛է թապասաբկն « |*4 Ա^աէրար »ձ ♦տ– 
ք**3ք ^ քհաբաածէան կ~Լ.Գ հՒէՀք +Պ 
4^Հր կբծասաբասթթ աբեմասարեյարբք 4 քէնէյէմ* ածաարաաասար 9 նաքն 
աբաաէւ 4 քա«^ քԱ, ^քք »ձ ^«*♦»«-. 
աանալ, եթկ անբարո ապբեյայք յայա հարանդ կ , *»ձ ք^Հ քք 
թայասքէն պհարամնէան 9 4 4« ^ հաքածմաե կամ՝« Այլ հԿադաեգէլ 
պարա կ հք»ամևծայ 4 &ևալ ամրաչասթ%ն էց % և մէ յաա.աք~ .քան պմա֊ 
մահակ% էկքնակաաՐ կրծ աաանաչյ է«. էբ/մև կաաաարեքէ% զհարաանէան է 
եքէն պաակ ՛է աապգՏե Հքեէփաաոա ՛է մեկ եկեպեյէն , 4 տաեէն գմանասկն 
4 աամնա էպմրածյք 4 էծգասթէած անպաամեվէ յփրէնեյէն 
հաքաանեաք 4 մեծաշապլ պաաէս. ծ/ մէկամեկաչքե, 4 շ^քեդագարգ 
պայեաոասթթ պարգագ»եքա% ամենկքեան աո. ՛է էծգասթէսX քաեկագէ 
մանկանն \\շեքաէանաաէն « Էյ4. բապմասթէսն յաղարէն ՛է մեկամեկայ 
մէնչևքփպքածա մեփն ՛է աասն ք ^ 4*^* 4 . 
Օպյնժամ՝ եբանեչթե \\քիք»փաա (աոաաբեապ ՛է աանկ պաբգարեալ 

արաչաաածն՝ ապւ հաբմե կբ , եմասա յայլ աասն աա-անձէն . 4 անդ. մա֊ 
պահեքաՏն ա*. նա էհմ՝ մեկամեծք հ աաակակէքքն նարա 9 4 աքաամեյէն 
հաբ նարա ա ծ* 4(Տհ աւ %<• 4 աակ» աբգեակ, քծգՏր եկէբ այաբ, Հլ 
ապէպքկն բապմասթք քաղ»պբէա թագաս*բասն հանդերձ համն քա մա֊ 
պ*4է~լ Ո “Ս~ր՝ ~րե. •քգ^ակ, աա. ք#Խ յա և խաէայ ըեպ. ՆԱ. և 
ասբափագքէբ« էւ կագեալ զձեաաաեկ նարա աաաբաս. ՛է աենեակն աա.ա֊ 
դաաափն աա. կթ4 նարա» է** յօբմաաՐ եաաեա պքքթծ էսբ , աակ յնա • 
խադաղասթէմն քծդ քեքյ հագան Հ&Է եքկնւասար փեաայէն % %աաաաա֊ 

□ւցաշտճ Ե;/ ԼյՕՕՉԼ0 
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ասկ. ողսրմոէ֊թխ աք է&սարկ յ&գ փէրասքդ 

*\՝Հփ> |^ւ> նասաՏէ աս. էֆմՏրսԽա • |^ւ 9է պարւէաայմսԽ 1ր֊ 
ղկալ "քքքք** % ՛ի պաաաաիա&ս-սքե ղոր չսւաւ. 9ի քէաք^եԳ 

I *֊ €^^ր9էրալ. յսսհիակսսւ պաջդմև և /6պ քէրզԼրկսափ, 
հաց1րքչա–131քս» ապա մտախսրհ ևպէալասկ* ևթկ աև֊ 
սիէ էրևսաց ապա» ար» կ% պատրաճտ,կրկրա»լյւր »էէրկա%ս 9 
պխ*րդ կարասցատ ասըակլ յահԼպ՜աւյսւքճ» գաաաաաաա֊ 
նթւյսրժամ՝ գաքցկ ակր փաոպթ հօր և հրկշաակպթ քօլ 
աէրլ պտիէրգիրս ա»Օե*եաքե % |^ւ հս6»կալպմասաԽք/ե սսկի 
էրա ցկքքԱե է*֊ր և. ասկ * Էապադութ-իճ» ընգ ^թէրպլ» 

խանի աուԼալ քնոքն աոայ յածութթ և պաակաոո&պթ . ողորմուիՅքն 
Խյ հաոյկ ^ *ի թիկոանո, քխարԼաչղ. յէ❁յ Լրկնաւոր թա+աւոբին . 

հարաԽ խաևլ^գ ըղձապէ էՈէ^ա^խէ Ե*» Գ 
Լղև Լր^նծշի և իմոաոաւն Հա**#, ՝Է բանիկն ղոր շուաւ. 9ի կնոքկն իւբ՝ 
ԲԼ "րպե» ղոլաաշաճաւպւ բանն աոաշյ իբրև յԽյ աղրԼալ թև ՛ի թի֊ 
կաաձա հաորկ Խյ ոզորմութքն . համն այոորիկ ուրախութթ ^ա. 
ոիրա ԼրաԼԼշէոյն * է^*. աԼսԼալ ծնողաշն ղուրախո* թք իԼոային ևհ֊րլ 
# է^րկք^Յ^ Գ –հ~ հ-ք^^Յ և արարին ուրախութխՀ անպաա֊ 
ձԼքի. և յորմամ Լղև ժամանակ , մ*•.ծին *ի յաա ագաոա պնոոա րոա 
Փքքնի աշխարհի , 
ֆարԼաւ. \\շիբոի»ո ապւթծլ աո. է❁ծ և աոկ. ակր Խծ \^բրահամու. 

* և Հխքհակայ և Հակոբայ, մւր կ ողորմնւթքհո աոաքխոր իրկԼյԼր 
պ^մնիկլիբԼրանոյ աոիւծուրԽ , փրկԼաև ղի», ակր, 9ի ղաղանկ մար֊ 
Սա, . 4 զի փրկԼրԼր զԼրիո Ժանկունմե 9ի միք# հրոյ հզորին, փրկԼա 
և զի* զաաոապԼաչ» 9ի հրոյո յայոժանկ , զի կարիյԼԺ կալաոտոքի ^ , 
ակր, անզբաղ՜ մևպթ • է«. ԼթԼ հաճոյ կ ՀԼզ, ակր իմ՝, այո, Լղքրին 
կահի #»* ապա թկ »Հ յայանԼա ինձ կարաաեըյյո ղրղաւք հո, ակր , 
այցևշութք, հո. և րոյյ ինձ ողորմութք և ՛ճանապարհ , զի հասաաած֊ 
Տ"ՍՅ Գ 4Էէ"Ս յ^V ճանապարհի . և մի թողուք ր ղիո, ակր, և մի անար֊ 
+կր պի"է պա֊ յհի~ ^ղրրժութթ Հով, ակր, զբաղձանո որաի իմոյ որ 
աո. Հնզ* Ե*– «ք "պխկ նման աղօթկր *ի որաի իւրէում", և շրթունք նո֊ 
րա #»ձ շարմկին, և իքանկր արաաոու ո նորա իբրև աղբիւբ աո.աքի Տքն ։ 
Չպխժամ՝ զթայաւ. Տսծ ողորմութֆI իւրոԼ ՝ի հԼրայ ոիրևշի ծա֊ 

Է€–քէՍ • և ^"Աէկ^Ձ պ&" ողորմ՚ՈւթՆն իւբոյ *ի ոիրաո նորա , և 
բբաւ. հողի նորա փմնճաո. Հաղբրութթ, և Խղև ձայն խՈմնաշի յկրկնիր 
յոգւոԼ նորա որ աոկր . Լէ*ի աանկ Հումձկ և Լկ ղթփ իժ աղյբոաու.֊ 
թծան ճանապարհաւ., և Լո հանգուրիր ղյքծզ. և մի այլ Լրկնչիր, ղի 
Լորնղ. Հևլ Լժ *ի փրկևլ իքքէ Լղև այո իմո&ողի աղրուձն 9ի 
աևաոՁեկ Լրանևչւոյն \\չկքոիոոի , շքաւ. անճաո. ուրախ ութ թ, և փրհ֊ 
նա*թ» ք~աաւշա1Ա,ր */■ Ե*– հ* ժէ*ձտ ք*ք 
"րչափ կամևրաւ., 4 ծալծալ ծրարԼալ ոմրաին Լա րազիիկն աոԼշով. 
չծակիր իժ և Հ"յր 9 աո. ղոա աաձոբ հԼհ* հանծալ ղմաաանին 9ի 
*կ"–պՅ է*֊ա՝ ևա կ ք~/կ 4 աոկ . պահԼա զյիշԼշիք" ք~ք" 4 ՀԼա ինձ , 

Լրթաժ մինչև յԼկԼղծյին ոպւթծլ և ղ աո%աժ աո. հԼհ, և 
որպկո հաճոյ կ Խյ աքնպկո արաորոք « \յւ. ԼթԼ յամԼյիր մի լթա֊ 
*փք • պարա կ ծաոպյիր % աղօթիէՀ աոնԼլ ղթժ ինլւ Ա4 
շխա աղիիկն պաակոսւԼշով* ակր իժ, (խքՀր Լրթաո յԼկԼղԼրին. աղ»֊ 

I 
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144 *յսւր* 

ա1ոՓտ Գ&Ն Ժգ 
անմահ արթաքթն տ |\ւ. էյէրալչէնդ փպթր դա էճ§ պադատքն՝ 
Հնաց գաղտապկս % |^ւ հա/ր և. ւՏաքքքե %արա կար&և/աէ 
թկ *Է սՍեևկքխ էցկ, խէկնորա Հօաէրալյէրդր ծաքո*Ֆ է % 
դտԼրաէնաւ. մի * նաւ֊էրալ էրէխ ՝Է ❁քադստ Սի որ կոչի | 
աէկ • || աճաոձրալ նորա պոր աՀեկրն և. դհա/ևդէրձն թա^ 
գասորակսՏս ք և. րաշխէրաց ադթաաաչյ 9 և դդձրցաւ. պյձրոտ 
ագթաաէ , և գնայ սնտէ և 1րէխ *Է քաքսքքՏր որ կոչիկկսւ^ 

թէրա ասա *ի ոնննկի Հում՝,, ղի 4 նո աղսթնցից* \Հբկ նրաննչքն Ա. 
յխթսիանսս Հ/աղթրութֆ աո. նա վասն միփթարնլոյ ղեա • էթաղյյր չծա֊ 
Այ ՀՀ՛ և Հոյր, պարա կ ինձ սա. նա ևրթաՀ որ նկն աո. իո շնորհդ 
ի»–րո4Ք * չուսաւորնաց ղիս% աղաչել վեա փրկնլ ղմեչ*ի փորձսւթ% * 
^ քք*/* ասացնալել ՛ի ոնննկկ աո ագ աոաին , և ոչ. պթ նանս վեա • 

4 գնացնալ *ի գու*■> Տոծածնին նգ ծունր և աղբերաբար նհնղար֊ 
աասսւս ցաւագննաչ սրաիւ , ինգրնղաէ՚ի սոպգ» 1ածածնկն կաաարնլ 
պրնթաշո իւր անփորձ ՝ի թշնամԼոյն * էւ. իսկոյն ձայն նղև յնկեղն֊ 
ՀՒ"Լ ա\"ք Գ •"էքք ածածնկն յոգւոէ նորա աղցմամբ աոնչաէ. մի 
Լրհնփր , չնգ Հեղ ևյ՝ ~– Գ ՓւՀևԼ ք/^1* Ե4֊ գոհարծող^ի աեաոնկ 
դնաչյ *ի ծսվնղրն, և գւանալ սնգ նավավար ձի րոայաքողեյոյԽ էՕյ , և 
կուր նալին ա$ւաքի նայա՝ գնալ, կամկր ՛ի նա էն իւր * Ա*Հ– նր աննչքն . 
երբ կամիր նաա֊նլւ Ա«Հ նավավարն • ահա արդ. Տամ՝ ինչ. մևր պաարաո֊ 
ած աչ կ և յաքողակ ծ հսղմե, կամի մ՝ աոադաոա վնրացուցաննլ % Ա»Հ 
\\յծրսիոս. եկ գեասցՈէՀ ՝ի նաան հո և ասացից բեղ դինչ հրամայեալ 
կ բեղ* էւ. նսանաչ *ի կոա.ր գնացքն *ի նամն ւ է*, աոծ նասավարն • 
հրամԽյծա արդ., ակր իմ՝, ղի կաաարծյից ղհրամայծայն ինձ. Հանդի 
ծանծաա. ղքձադաա. որա կերպ պաաանին ղՀա֊չակեյին \\չերոիանոո , որ 
և ոա ինթն նավավարն 9ի հարոանևաչյ ուրաիաւքմեան նորա հաքեյևաչ 
կր ւ ՕՀ երանեյքն . գործ իմն ծածուկ քմագաա. որական ոաիպով ե֊ ւ 

՛է Հ*/*ր» է*՝՛4 "է ու յէ– 
նկն, և այկրան ոաիպով. մինչ. յաոաՀ. Համն ղ^ուաանաչ աաուրն աձդծ֊ 
ցաք +%ալ փ.* յա&պակ հագեցա ■ արք. Հէ այլ յապապևլ, այլ վազ. 
վաղակի արա դնաչա էլ իրրև լոա֊աւ. նավավարն ղհրաոմանն քմագաոաո֊ 
րակաոն, ծրկիապիւ. աՖծաա. և փոյթ յնգ փոյթ աաագաոաեաց ղնաւն , 
և գնացքն յոյմ յաքոդակ հողմով* էւ աոկ նավավարն . ակր իմ* ար֊ 
Հայակնրպ , մւր հրամայնաչ կ նյոննլ* Ա«Հր յնա երաննյքն • *ի ^ 
ղրէքէն Լիբանանս*, ւ էւ իբրև հասքն, պաաոափրնաայ ՛և աոկ ոպաոնա 
Ժէթ* ձի Ոթ գիաաողկ գելաննլն իմ* թկ Տ պր նմ՝ նո, և մի պր 
քմշնամո*.թք արաոցկ քմագաւորական ծածուկ էէործոյն և պաաիժո 
կրնոչյկ րոա արժան*, ոյն * էւ հոնն աչ ղթագաւորակնրպ հանգնրձն 
ի*ր% ղաէնցաւ. հասարակաց հանգնրձ և նլ *ի նաւկն * էւ հաւաաացքն 
նմա որթ ի %ա*.քն կին, և սչպթ գիաայ 9ի Հաղպթին յայն վաոն նորա 
Թկսվ֊պթկրնա* 

ի«4 ապա նրաննյքն \\չեթսիոս դմաաւ ածնաչնրկնա*. նրքմոպ. յէ. 
րուոաղկմ՝, թկ գուցկ ճսնաչիցնն այչ Հոնդի փափագկր ան֊ 
ոսննչ մարմեաւոր աչրթ դանփրկնուՅէ անգիրն +ք&ի Խյ* աոկ% նրքժնաչ 

պՀ—֊րբ պաակնրն փէք որ *ի սուրբ գա սա աո. ակին , այն որ գիա 
"կ էի"պ֊ գամննայն փափագն \յրսւսագկմի* է*, յուղի անկնաչ գնաց 
ընգ վս*2(աո.ականոն քի Հաղսքյն |յգնոիա որ կ ||ւո.հայ , 4 սնգ բ*ոժա֊ 
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ԱԼԵ+ՍԻԱՆՈՍՒ 44Տ 
հայ > |ք«ւ էրկևալ ՝է գուռն էրկևգևցւ-ոթւ ասէ; ՛ի մտէ խ.^ 
^աս/» կիքսդԼս/նքք 4 և. տ կր ևրկնից և երքկըէ գի «չ. 
մտէց ՝է յևկէրգևցէդ* մթսչև դէտացից թկ Թ՞գքքէ 
ՏԱքսԽցաես էմ՝\\ |^ւ կ*գ/ր տեդ Ը**դ աղթատսն , և իտԱդրկր 
օր ըստ օրկ գչւաւ֊ական կերակուրս յաքնցասկ որ սպասա^ 
ւ.որթ կքԽ եկեղեցւ.ոյն > և ՝%գեկր պահօթ և ադօթիւր աԱ֊, 
դադար ՝է տուձյ և >ի գիշե՜ր է * | ^ հր կե՜րակուր Ղտորա 
դրամակշիռս երկաոասաԽ զոր 7ճսշակկր > և որ քքսչ~ աւ֊ե^ 
լքքս չինկր՝ րաշխէչր աղթատաց որ կքն Փ*դ նմա , ճւ «չ. 
(Յ՜ողղյր մամն *ի մի *գ/լ°րե * եդև յորժամ՝ գիտաչյ 
հայրն նորա (3-կ ոչ^ կ որգԷ *եորա >ի հարսանէմն» տրտ֊ 
մերչրա֊ յօքժւ և էսՍդրեցքԽ 9ի րաղպբքքն և. ոչ^գտքքն գմա^ 

%ե այ գամենայն իՂրչս իւր որ ընգ իւր հր , և գց.ինս ծիրաեեայև իւր գոր 
*ի ճանապարհին վաճաո.եաչ հր՝ եա պեոսա փորր փոքր ազտաաաց մի֊ 
մեանց *ի ծածուկ ք որ մինն գմիւսոյն ոչ՜ գիաոհր • և գցմրյաւ ինթն 
մագեգհն գց-եսա ագրասփ ւ ի*. գնայեաչի գուո-ն ա աճար ի սրբոյ աս֊ 
աուած ածնին աղշթեաց անդ. և յանձնեաց ղիերն նմա և բեակեցալ 
անգ է և ոլխաեայ և ասհ • կենդանի հ ահր ղի "ձ ժ^հեգեյիս 9 
մինչև գիաայիյ եթհ եթոգ ինձ ահր ղմեղս իմ՝\ էւ երրետ երբհտ 
խաոնեաչ րեգ աղթաասև որ ՛ի դուււն եկեպեյւոյե՝խնգրհր Ը^Գ նոսա 
ողորմու(միւն յայնյանկ որթ մաանկին յե կեղեյին ։ Է*, սաայաւ վարս 
խաչակրմնս և խիս աս , և ՛ի ծ՜ածուկ ուեհր գերեսն « Լ հե ղուին ար֊ 
աասուս յա չայ նորա ահ գա գարե լի , և հր ՛ի աարածման ղքիշերն ա֊ 
մենայն , և յաո.անձին փեչ՜ աեզւոջ. *ի յաէտոյթ ինչ վր&ր է գաւթի 
ԼկհպԼց*–ոյն սրբոյ Տօծ ածնին ունԼր իւր հանգսաարան * է*, հր 4^ր/,ա* 
կուր նորա ՛ի շաբաթն մի անգամ* երկու ունկի հայ որ հ երկու ուն֊ ( 
ծ այ ըսա ՀՀունայ, և նոյե չափովս Հուր» և ունծայն Լրկոաասան մըթ ֊ | 

խալ հ է որ հ ութևաասն գրամակշիս. , և ունկին նոյե հ Ա-ա մերս է էէ 
ամհներԼ ան ոիրհին գնա իբրև ՀԸնարեաչ ոթ և ծ աո. այ ՏՕյ • Հանգի թհ. 

պհա ծ՛ածուկ և անյայա Տգնհրէ սակայն իմայեալ լէնհր ի սիրա ամե֊ 
նեյուն անուշահոաութի վար ույ երանեյւոյէ։ * 

|\սկ գերի կոպակիյե Լրանելւոյն մժւմկայեայ բաղում* ժամս • և 
իբրև այնրան յամևայ և ոչ Լկն \^չեթսիոս, ոկսաւ շալ աղջիկն մինչ֊ 
յուան արապթոյ և Լկին Լթհ ե * Ս»"4 • խէ*գրեցհ❁թ կ\ձվեՀսիոս 9 
գսւյե *ք//լ ՞ձ դհա ։ Էլ ասաց զ&մ* պաաուհրն և պմաաա֊ 
նին պոր յիշեյիր եա , և զ&մ* գործ շարժ ու ած ոյ նորա % չուան 
գույն էսմ* ՛ի հար մեկն, գե կուցին վաղվաղակի ծնողայն գէոմ՝* է" 4 նորա 
սաուգեաչ ղրանն սկսաե շփոթեք » և դարձա ւ ուր ախ ութի նոցա ի 
սուգ և 9ի յոգր « Էւ աո.աւօաե իբրև եագեայ ղլդյս իւր , և չուաւ թա֊ 
գաւ որն և մեծամեերրն և ահ կայաւ գա մեն ե սին , և գերիս աւուրս խընգ^ 
րեյին ուր պարան հր Հա խնգրել և ոչ գաին , և գամ* անցս ՜ճանա֊ 
պարհաց հարյափորձեյին , և ոչ ղթ ծան*շյյ ինշւ է*– իբրև իմացան 
եթե նալ մի *ի մկջ֊ գիշերի գնաց յ աջողակ հողմովդ ծաճեան սաոյգ 
գփախսւոան գ\%լեթսիոսին ։ 
Ա||ք. ահա յայսմ* վայրի եկ գու կշչւեա գաղկա գալարի ծնողայն 

նորա և գաղգաաոհմիցն և գէօմ՝ Հա ղաթին , ոլտ իբրև գհթևշաակ էՕյ 
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146 Վյւր* 
նա֊էխ • թաղաւորԽ սուգ մտէրալէրքաբ դաոնալ 
պկ» ♦ և կոշնրցէաղյաւ թզխ քծաււայմե իւր 9 պտ կքէա իբ^ 
րև չորթ հաղար > պտ ուեկքքլ» գօտքա ա»կէս 9 աղասաւթ^ա 
պարգևձրաց %ոցա ♦ և աաւևաէ֊ գանձս բաղումս նսշա և. 

պաաուեալ սիրեին » էլ թքսչյրն երանելլոյն ափ կինն Ա իբրև 
յե ալ հաւաաայ պքմարչելն \\չետսիանոոի նուագեալ անկաւ յերկիր 

՝ իբրև գմևէւեալ, գոր հա գիլ խելաբերեյին է էւ. իբրև նսաաւ , ասե ա֊ 
Փ-պարմ՝ չալով, բերետ աք. իա լապակաձր գի լայյեն ղթշսւաաայեալ 
մայրս , քի Ակր արարատ գփախուսան ցանկալի և աոպրինի սուլդ« գա 
լակին մեր« \\րգ եկալտ, ափ կանայք պաաուակակբ մեծուհիտ , լա֊ 
յձք և ողրայետ պմոլորեալս , գի այլ ոլ ևա աեոանիյեմ գրիրեյեալ 
գաւաքն իմ՝։ Էւ. արգ աէ \\լեթսիանոս, գքնլ արարեր րնգ գ-երի ենո֊ 
ր*Ձ» տ* * և գիարգ– ժուժկալիյեմ ոլաեսանելովյլտագյրիկ արգեակն 
ի*I գւV" -Հ-3 Ւ*"3՝ 1&աէՆՀԳ է* և գպարեանս իմ՝, գար յէՕյ բաղում 
խնգրուաեովտ աո.ի և վաղվաղակի վաարեյույի. և նեգութՆ և վշաի 
և բաղում փ արձան այ ես պաաճաո. եղի, գի սշ թագի ՛ի կամա իւր 
սրբաւթթ կեալ աս. մեգ։ Էւ արգ մւր արգեօբ ոթեվանեալ իյես , որ֊ 
դե ակ, *ի փոգոյի թե ՛ի բայօթեայ , ար ՛ի գա հայս թագավորական 
սնույեալ էի > էւ սկաան ողբալ կականմամբ ամեն եթե ան աս. հասա֊ 
րակ աուն նորա , մքնլ գրեթե *մ տագպթն գգրգեալ շփոթ ե յան և 
կականմամբ ողբային գանկարեի թաթշելն նարա • և թագաւարե իսկ 
մեծամեեգրն կսկծմամբ աղիողորմ լափն է 

իւ/( երանելին էյնավիենաիոս հալրապեան Հ^աոմայ եկե յապարաես 
էյփիմիանոսի և միփթարեայ գնա սա ասելով, թեպեա փախ ույ եալ ՛ի 
մեերութենե աշխարհիս՝ ՛ի նեգութՆ և *ի վշաի ս ի աանՀանս ե մարմ 
էո։Լ յա1~Գ“ "Ր՞յ սրյ-է ա1Փ"1Լ"/»ր- *«■» ԳԷա.^թթ արար գաք. 
աաքթ չթէլՆքա փրկ ութՆ և այս ա կափն • էւ այս ալն բան ե գոր ա֊ 
սայի ձեվ մի գուգետ գնա ընգ աշխարհ , Հլլրնգ երկնաւարին, տանգի 
ռե սի գհոգւոյն նորա լուոաւորութ՚ին . և արգ գո»տ արարեր որ մեր֊ 

ք ժէյայտ յամենամաթուր վարույ նորա աեսութենե * \Հթե բարեպաշտ 
աուհի մայրն \\լեթսիանոսի . ալս , սուրբ հայրապեա, մեթ արարստ 
վաարանդի լինեյ նմա, և ոբկեսաս ւանուլահոա վարումն և *ի աեսսւ 
ԱձՀաԼ. Աւ..րԳ .րՀ+էձէձձՏ^Հ. ՀաՀև /այր. այ.. 
Ե4– կո՚ր—աեր ղինփ՛ * մինչև երանելի սուրբ հալրապեան ես 
ողսրմեալ գերի մօրն նորա կականմամի լալր, և ղարեան արաասուս 
հև ղուին բաղմութին ամեներեան % քակ սուրբ հալրապեան էքնովիեն֊ 
ոփոս պապն Հսոմաա գարձեաա խասեպեալ մխիթարեաո պս-Ոոովակաե 
5^^., է ԱայէՀԼայ. Հրխ, 
բանիս իմ, ղի աեսանելոյ ես ղ\\լեբսիոսն տս յեա ժամանակի ինլ 
անյելյլ, ևնսվավ մխիթարեսյիս ի վերին ավուրն տո % էւ գԽայ հալ. 
րապեաԽ և ոլ սակաւ միաիթարուիքի եգև մարգարե"*֊թ^իո ալս սուրբ 
հալրապեսփն՝ մերն \\չեթսիանոսի տ ք\այյ սովորական արար ղալս՝ ղի 
յԽմ որ մի անգամ լալր ընգգեմ՝ եսվովն և ալնով սակավ մի միփթա֊ 
րհր « Է«– ուխա եգ անձին իւրսւմ սլելանելի գրանե աան իւր մինչև 
աևսյե ղրաարայևալն իւր . նմանապես և կողա կիփ երանելվԱլն սւխա 
եգ անձին, գի մի այլի պաաուավսր աեգւսԼ նսայի, րալյ միայն յան֊ 
կեան ուր ետ *ի աան ի լրում յանպասփվ աեպվոքյ խք(ք մեե որոարիիե 
Եփիմիանոա աոատեայ ի հասսսլիփ ի*֊ր"Հ լխգ *մ ծովեգերեալոն , 
և գամ կղգիս հարյեալ և տննեալ, ե ոլ ինլ իմանալ կպրային վաոԽ 
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սակ ♦ շրքէլ ձեր ընդ ամևՂաքքե երկէր յուպես^ր գմա^ 
Դաւկքե էմ\ թերևս տաչյկ վեա քքեձ ած * |^ւ դեա*յքքե ծ ահ, 
էնէՍքվՏԽ ըսա հրաաՏսՏսքքև աեաոն ԷւրեսԽէյ ինդրելդժա^ 
նսԱխ է \՝սկ երկու. *Է ծաո.էսյէէխ աքեայէկ հասեալ ՝է րա^ 
ղսլրե^Հլո.հա/ է ուր կր այրն այ * և եգև ծառպյֆվե մասՀ, 
նեէ յեկեղեցթև, կացքն յաղօթս , և եչեալ յեկեպե֊ 
չր-քքն րաշխեչյքխ դոր անկքքե% ադթաաաց, յ աղացս թերևս 
ճաքասչեայևե վեա քնդ այլ ադթասոն • |#ս ձգեայյ ղձեոն 
էւր այրն այ, ըեկալաւ գողորմութ (խ քնդ ադթատսեւ |^լ 
ծսնեաւ այրե այ ղծաէւայսե ք և ծարւայրԱ ^րա ոլ 4աV 
նեաԽ , վասե պէ վաքսեալկր քէլ երե սաց նորա վասե 
սնհնարքն ճգՍութեամե որ վասե սԽոսամե » |^ւ 
էրրև աո. զողրրմութ^ն *(* ֆաոայէցե% աս է ♦ գոհս/եամ* 
ղթքթև • ակր հայր երէխէ և երկրէ , որ ար մ անի արարեր 
պծսայայս րո աոնուէ Նղորմութֆ *ի ծաոայից է*ե**յ և 
ծաոպյէյյ հօր էմդյ, և աէէթատատյպյ վասե ս/եուսնդ րո 
սրրոյ է ծատւայրե գարձեալ վնացին աո. տկրե էւ^ 

ն-րա, և դեդերեալ յուպկէն , և ոչ ղր թե՛լծանուսանել կար այ վաւն 
՛Հորա է ե այնպկս աէարուիմթ և արաասուզթ դարձան աո. ակրն էլրեանյ ։ 

|*«է յէո* նավավարն այն որ և հան ղերանեչէն յալն կոյս 
ծովուն՝ եիլե ՛է Հոոմ* և պաամեայ լծ/ "Հ է նաւէն , և (9կ որ^ 
պկս այլափոէէեալ պինրև հրաքոլյե այ ոչ֊ ու.մ1կ> յայսնելյ ՀՀսլյեմսէմ* 

•սո^պթեայ ՛Է րապպլն \^իբանաէնու. , և հարյպլննեալսնդ՝ 
լուսն յոմանյ եթկ այդպիսէ որ ընդ և դեսայւոյ դե այ . և եկէն յ\յ֊ 
դեոէա Հազարն որ կ (|ւ<ւՀա/< և րապմայ անդ հարյպրենեալ ոչ. կաա 
րայէն էնլ իմանալ և կամկին դաոնալ• ե կին աղօիմել յեկեպեյւոջ֊ 
որրոյ ՏՈծածնէն , և ՛է լւաշէսել էնլ կարօաե լոյ որր անդ՝ և դաաւ ևրաա 
նէչէն անդ րնդ ազրաասն նսաելովՀ և եաուն նքա յողորմււ*.թ7~Խ է*–^ 
րևանյ « իէ դո հա յա ւ. պէՕյ սուրբն \\լևրսէոս պէ այկրան ապյյաաայաա. 
փոսն աևաոն է էֆնչ~ ՛Է ձեոայ ծաոայիյն էւրոյ ոպորքութէւն ընկա^ 
չալ. է Էլ ման ալ դնայէՆ ՛է դու էլն ա ա՜ճ արին ադւիձևլ ծ՚աււայյն 
փէձէանոոէ ւ ի<«^ ևրանէրլէն \\լէյ»սէոս կայր մհկուսէ ուր Այն էնլ աե֊ 

ծածկէրալ երևսօր և ունկն դնկր ապօիյձէրլոյ նոյէն ։ \ակ նորա 
դառն արաա սուպր ողբային ընդդկք որրոյ էօծածնէն և ասկին • ո ափ֊ 

րուհէ և ևրկնաւոր թադուհէ , (նդկր ոլ ոպորմնյար դնրէ ծնոպայյ 
աևաոն մերում* \^զէրսէսնոսէն , որ այկրան ողորմած և բարեպաշա 
Գո1Հ4Հ "ձ ^է յիոէԹարութէւ ՛է րկն ւէսսն սէրեչի պաւա֊ 
կէն էւրեանյ աեաոն մերում*ւ էլ արդ որպես պնսայոէՀ աո. նոսա և 
դքնլ համբալ աարրոատ նորա , պէ մնան ՛է մկհէ է^^^է մէփթարութքէ 

|+ակ երանելւոյն չուեալ ղայսոսէկ ՛է ծաււայէյ էւրոյ, դելուին ա% 

Փէէ-րլասն ծնողայն իսզճի , ևդաոն արաասուս հեպոյր՚է ծածուկ, 

և ապօիմկր աո. Փծ՝ մէ ակր յ անդ է մաներ պաաո.ապեալս յսԱ"*Հելոփ 
դ"չյա պէս • այլ ոպորմեա ոպորմելէ ծնոպայն էմոյ և մէփթարեա պոոլդ 
նորա որ փասն ան արմ անէ ս այս վլաաեսն է է>«– դնայէն ծաաւաչյրն երաա 

Սվերոէանոսէ անմէէէիձար սդոէիյ |\սկ ապա դարձաւ երանե, 
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րեամեց և ասեն . ինգ ամենաքե երկիր չրքեցստ և ոչ֊ գը֊ 
աստ ւըՀյ(քե « |*սկ 11փոմիս/նոսի տուեալփառս այ և 
ասկ • տեր ետ և տեր (աո., և եղիցի անուն տեաօՏ» օր^ 
նեալ $ (ս/ք մայրն նորա իբրև գիտաց եթե «ձ քաաւ 
ք/ճր նորա , ելաց դառնապես ♦ և մտեալ֊ ^ տուն մի սալ 
րածեաց մոխիր և նստաւ 9ի վերայ , և եբաց պատառ.^ 
հոմն ընդդեմ* ճանապարհին և ասե * կենդամեի ե տեք 
ղի ոչ֊ եղից աստի մինչև տևսից ղ/՚րղթ* իմ» \%սկ կքքմն 
նորա մտեալ յանկիւԱ տոմմն 1ի խաւարային տեղի և օլ 
սե • »ձ (՜/^ք աստի մինչև գտից ոալորմութ ի 9ի տեաաճաե 
և տեսից ղերեսս տեառն իմոյ և ղու գա կցի է |^ւ յասյս 
գործ մտեալ ուխտեցին % | *սկ ա/րն այ կացևալլ ^ 
դստիև որ կոչի ||ւռհսչյ՝ ամս հնգետասաԽ բաղում՝ ճըգ֊ 
նութ և ամի պահ ոտ և աղօթի ոտ սաղմոսեր ոմնդադար 9ի 
աուե և 9ի գիժերի է 

I ^ միում* ասուրն տ ե սաներ *ի տեսլիաէաԱ տահսլ 
նոսքն որ սպասաւորերֆ եկեղեցւոյն 9 որպիս թե սուրը, 
կոյսն || ^արիամ* ասեր չքնա • ել տես աո. դուրս ևկեղև֊ 
ցւոյդ գային այ և ած գնա յեկեղեցիդ է ղի ըքեչի եղին 
աղօթտ նորա առաքի տէրահն և իբրև ղհոտ ոմնոյշ֊ բա 
րեաց առաքի այ ճգնութիւն նորա • | ս. եղի ալ֊ յլահա^ 

չին աէւ ինրն և ասկ • օՀ անարժան Հ\չևրսիոս է ահս որրան աձնաաեհչի 
"Գ՞՚Լ •Խ"էէ1յՈէ֊^Կ§ զրարհպաշասն ղայնոսիկ ղչէհրի ենողրն րո . ապա 
և Հլհպ֊ պարա կ վյաանալնհղոս(9ր ւՌծաւ. , և ոչ֊ դաանհլ հան դի սա 
ինչ և մխիթարութխ ւ էյւ ապա սչյհոսհև աև հա դանձն իւր ՝է նհղոս ֊ 
քմիւն անաանհչի ճդնոսքձէ • և ծ ածկհալ ղհրհսն էւ֊ր ոչ քք՚ձ. ահ սա֊ 
%եչ կամկր յ աչիս ար հի դեդոյ և վայհչյսսթե , և ոչ յը>»կհրայ խօսակ֊ 
յութ% է*՚չ ձխիԹս*րել յանձն աւսնոյր. այլ ոսրոյե կաչուի *ի մարգ֊ 
կանկ էրրև աղրաա որ *ի գաւիքձ մեեի հկհղհյսոչն է և ոչ ղր ճանա֊ 
չհլ կարկր ալն որա դործ՜ո;ն ԺԼծ ոսթքն տ հթկ հարյանկր պր երաա 
նհչէոյե իքկ ընդկր Նահկհալ ոսնիս ղաշս րո ք պաաասխանկր թկ\չաւի 
աչրԱ իմ* յորմամ* նայի մ* ըհգդկմ* չոսսօյս այս ւ է», այսպկս եկար 
երանհչին Ազհրսի ոս 7* վ>աղարն \յգհսիա ամո հօ(Յն և աասև , և հրկու. 
անդ.աժ* հահս ղսուրբ դասաաո֊ակև ՎՀՍի ղչսնձհո֊ագործ նկարն և մը֊ 
խիթ արև յաս ըսա սչյևչափ սիրոյն էա.ր որ աո. փծ: Ա*էնլ դՀմաչյհ ալ֊ 
ակր իւ֊րոսմ* ծ՜ աո աչին , աո. արև այ նմա զօրս հր եշաակայ դի նմա 
լինելովդ մխիթ արհսյեն ղնա « Ե-֊ հկհալ հրհշաակայև հրևհյան նմա 
յայանապկս և մխի(9արհյին ղնա խօսակյեչով֊ընգ. նմա է էէ յէ&մ* ար 
երևհալ յայանապկս սպասոս կային հրանհլսոչն աո. *ի միսիԼձարհլ 
ղնա • և ոչ այլ հհո֊այան ՛ի նմահկ , ս0Լ. էք*Գ *հժա կային մնային հ֊ 
րևհլոէԼ և խօսհլով^ և յոսյանհչով֊նմա բազում* ինչ մխիԷՅարուՀմիսն 
մինչև *ի վախճան հրանհչսոյե տ 
Էւ *ի միում* ասուր յորժամ* կային ՝ի հասարակ այ պաշամնն քեր^ 

քքևո-անդն հասաաով֊ յեկեպևյսոջ֊ սուրբ աՕծածնին ք եղև ձայն լոհ չի 
աժհնհյուն *Է կհնղանակհրպ պաակհրկ անափ ակամօրն ^ աակ • ւ/«ւ. 
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Պ*ախ ^ է&**իես էա^է %• ^ ^ բաղմսւթ%ն ոչ֊ կարատյ. 
գտանևլ վևա ♦ ճւ գարձևալ անդր էն յ ևկևղևցքէն քսևգբէբ 
յքսքյ գէ յայտսևսչյէ ղտևսէխ, և տևսասէր ևրկրղրգ աԱ֊ 
գաաՐ ղի աս էր չխա ♦ աո. փղրր ղրանն է այրն աք ւ |հ&. 
իբրև. օսւաւօտ ևղև գտան էր պնա յախմ՝ տե՜ղ*– ոք , Լ ասէ 
Հահաեախ ♦ մուտ յևկևղևւյիդ , սուրբդ աք , ^ րէ 
^ ևդևն աղօթյ» յ>ո առաքի տևառն * |^ւ ասէ սուրին ♦ 
մևղայ այ , ոչ աո իս առստևաչք աէր • ոլ գիտևս ղի և. 
ևս էի մի յադթատաղս այս որ աստ կան % |Նէ վթահա^ 
նախ • ևս ղ^աւաստևաւն գիաաղևալ և մ՝ (մէ դու ևս 9 
ճւ աո. ^էդ աոպրևաց ղիս տէր ւ |#>ւ յարուչքևաը սուրբն 
այ ևմհւտ յևկևղևչյին , և կաչյնալ յաղօթս վ2.*սհանայիւն 
հսքհգևրձ ք էւ * ի կատարևլ ղաղօ(3~սն ասէ յխա թահա*. 

նախ • ինդիր է ինձ ի յշէն վի կատարևսյյևս * |\/է աՕքխ 
այ • արասէքևմ՝ ըստ հրամանի յլում\ |Նէ յչահամնախ • 

Յնասչյևս աստ մինչև բևլէից սակաւիկ մի կևրակուր *ի 
աանէ իմմկ > ղի կևրիյյևս և ղօրասցի աեձն րո % |^ւ ասէ 
սուրբն% Յեաչյիչյ % նաց ա հան ախ 9ի տունն իլր « 

աո. իս ՚ԱՀյր* *Ղ1 ։ էլ հիացեալամենեթեան յա հի եղեն , և ոշ գի֊ 
ակին թկ ով՜ կ այն այրն Խյ » |ա^ յերկրորդուՏքն ասուր գարձեալնոյն 
ահաւոր ձայնն դնոյն բան ասաց, դարձն ալ ոլ դիաացին թկ «Հ կ, և 
*ի հիացմե/ն կային ւ Այլ յ երրորդում՛ ասուրն ձայնն այն սոսկալի 
յայանեաց աեդեաւն ուր հանգչիր երանելին. աոկ. այն կ որ յայս 
նիլ աեդւոք^ բնակի *ի դաւթի ե կեդեցւոյս , մուծկթ դմարդե էՕյ աՈ. 
իս» է^4. աո.արեցին զյյահաեայն որ ոպասասորկր եկեդեցւոյն է գի նա 
գացհ դեր անելք, այրն Խյ , և մուծցկ յե կեգեցին . Հան ղի իմացեալ ծա, 
նեան գին որա եր՚լեալ *ի աեսլեան սուրբ կոյսն Ա՝արիամ" ցուցեալ 
կր դաեղին, որ բնակկր աո. փղթր դրան դալթի եկեդեցւոյն՝ ասելով. 
մեյե դչքջյրն Խյ յ եկեղեցիս , դի լսելի եղեն ադօթթ նորա ա»ւաքի 9ն , 
և բադումս կրեաց նե ղութիս և 7ձդունս վասն անոլան նորա * է». դնաա 
ցեալ կած ծ՜ունր երանելի ա>ւն Խյ և աոկ • հրամայեա , կոչի *ՍքՀ*%֊ 
սուրբ Տօծածինն է մուա յ եկեղեցին » այրն Խյ յաէւաւել խոն ար^ 
հութէն աոկ հեղարար • մք ակր , ոլ առաթեցար աո. իս է դի ես այր 
մեդալ որ եմ• մլ գիաես դի ես մի յադյթաաացս եմ* որ ասա կան » էւ 
սակ Հահանայն • հասաաասւթր դիաացեալ եմ* եթկ դու ես, և աո. 
Հել աէլաբեցայ *ի աեասնկ . եկ, սուրբդ Խյ , դի երթիցս»# * ^ 
•լեալ դձե»ւանկ նորա եմնյծ յ եկեղեցին տ էյև Խ»Ր մոդովեալ հան֊ 
դկսն ոլ# հիացմամբ մեծալ և ուբախութթ Տնային գաչոաեան սրբոյն 
աեոանել դարմանին գովութեն ք կուաեալ *ի վերայ ողջագուրեին 
զայրն Խյ և խնդրեին օր հնութ՛ի ՛ի ձեո.% բարեխօսութէ նորա , և ա. 
"կին ցնծութր . ուրեՏե Խծ այց արար թադպթիո ՝ի բարութի, յայա֊ 
նելոէէ մեգ դսուրբս դայս « էւ. յեա ադօթիցն աոկ թահանայն , խնդիր 
կ ինձ ՛ի թկն դի կաաարեոցեո» Աս<ր սուրբն * և դքնլ կ » Ա«է թահա֊ 
նայն . անոայցեո ինձ դի բերից ի աանկ իմ՝մկ կերակուր , և կերիցես և 
դօբասցի անձն հո » \)րկ սուրբ այրն Խյ . արարից ըաո հրամանի թ*ւմ՝է 
Ե4– Ղ^ա3 Գ Հահանւոքն բերել ինլ» 
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150 ԼԱՐ* 
էր կ հալ սուրբն այ ^ միտս էւր սա( « այժմ՝ ^ 

տասցէրՍ ամևնէրրէրաե ղոր էրրևէրչյաւ. Հ>ահա*Խայքքե 9 ճւ ^ 

ղովէէ,ցքքև աո. էս և խափէմսէցէմ՝ յաղօթէց խեց յա֊ 
րուցէրալ դԽացէց 9է ՀՀարսմն 9 օէք 4* աուօտէրալե ^1|տւ% 

^•մեգ բ^կ^տպ/3 • I/4– *■/**■*. յ^^պխտՒհխ Փձ. 
լև էրկհալ էր ^թահաեայն ք գնաց 9է հովհղյէե ♦ գսմոսլ 
նաւ. մի որ էրթայր 9է ՀՀարսմե 9 և աս է այրն այ ♦ ուր կա^ 
մքտ էրթալ հառայրդ այ % |^սև նպրա սահն • 9է Հյհարաե * 
|\#4 սուրբն այ ♦ աո.էթ գէս քեդ ձհզյ |ս. ասեն նա^ 
սորգրն ♦ հկ ընդ ւճրյլ, և պսր քել ունէափ կհրակոպմ ա^ 
ո.աքի հ>ո է տ |^ւ հմուտո այրն այ 9է նաան » |հլ յ որ ժամ՝ 
մհրձ հղև նամն 9է մէք հ՛ովան 9 յարէրաւ. հողմ՝ սսա^ 
տէկ ք ճւ նսհմացհալ 9է տոհսչութ՛էն այ , ճւ արյխ որ էքե 
9է նաւքե* խաւ ար ապատ հաչը էքե տ Լս. բոնութբ վա^ 
րհաէ պնաւն հհսե 9է Հ^ււա/՝ րաղասր յհտ հրէց աւուրց է 
I ^ յ որ ժամ՝ տէարատհցաւ խաւարն ճւ գադապմրաց հողաՏտ, 
տհսհալասյրև այ դթաղպթն*հանհաւ ճւ ասէ չխաւավար^ 
սըն* հս/եէթ ղիս այսր » |^ւ հանքն վնաըստ հրամանքն այ % 

Ե*֊ ^ % քէ յ~ր"%է *** աոպրինութքնորա ք 
•է"րն էք^«ք«« , աոկ *ի մի աո իւր • «ձ ճր պարա Տքնալ ասակն և փաո.ա, 
•֊"քփլ "ր »ձ արմանի % իւ ^ լհևալ էր փ"ժր". 
կա(Խ և ոպաոաւորն եկեգեյւոյնր րերել ինլ կերակուր սրթոյն, ^ 
գանիգաբար երանելի այրն էՕյ Ալերսիոս ՝Է ^ազպթկն , և յուգի ան^ 
կևալ գնայ Գկ Լաւոգիկե Հազազ • Ի"4 *■ «■»** 4* 2ձոնաչեյին "ՀՀ յ\ք– 
դե սի այ եկեալ կք1ն անդ. * Էւ էբրև ի մայա ւ , անափ ևս գնալ Ւ-րհև. 
յալ ՛է §արոոն կիյիկեյւոյ • աոե • անդ. ոլ որ կարե ՜ճանաչել փա տ է*. 
եգիա նաւ որ երթ այր *է §արոոն , ասկ յնոսա այրն ՏԹյ • մւր կամիր 
նաւել, ծ աո. այր փճք » էւ. նոթա ասեն . ՝է §արսոն յչադստ ւ Ա«է 
ՏԹյ • աոմտվյ պփ* Շք*Գ ^1՛ Ա,"Հր նաա֊ապեան . մուա աո. մեզ, եաոյայ էԹյ « 
4 քք*/» /»^ձ "*նիմթ կերակուր աո աքի րո կ * ՀԼանպի ՝է ժուժկալ պասՀ 
կերկն սրրոյն եանեաւ նաւապեահ զաոյատինութի նորա է էէ եմուա 
այրն է❁յ *Է նալն ւ \յլ իրրև հասին *ի մկջլ ծովուն է եաես աեսիլիՏքե՝ պէ 
ժողովեալ գեր ասեն ըեգ֊ միմեանս • մւէկարասւյկ յաղթելսմա 9 գի գր֊ 
րութ՜ք սորա համիերուիմ1տն գօրութ ք հիմաչյ իչյե է ոմակր *ի գի֊ 
ւար անսփ ♦ եթկ յապթել կամիր սմա, ոլ այլ յագթել կարէկ սորա 
գրրութէն՝ եթե ոլ յ է լրում՝ րագարի անդ. րնկեսյուր գսա • գի ծա, 
նուրեալ ծնոգաչյն գսա% կոր ուսյկ գթմ* գործս րարութՆ գոր արար 
ոա ։ Էէ իրրև գարթեաւ երանելին , յարեաւ ագօթել. և ահա յան֊ 
կարծակի եգև մրրիկ սասսփկ հոգմոյ է և մկգ և մաէւաթուգ պաաեայյ 
գնաւն և վարեր րոնութթ գնալն : Է», ՛ի աարակուսի եգեալ նաւա֊ 
վարն ոլ այլ ինլ գաալ գելս իրաչյն , թայր թե թոգուլ գնաւն ըևգ հոգ, 
էքոյն , և այնպես ոլ Տքնաս ել գնաւն • րանգի թագում* անգամ* ջանային 
նաւավարրն ՛ի կգդի ինլ ձգել գնաւն և ոլ կարային , մինչև ե հաո հանա 
գեպ Հքոամայք և յա կա մայի մովն ՛ի Հ^էւոմ անգ ձմերելւ 
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|^ւ յպյմամ* եյեալյ ասՀ\ %Է միտս թը • կեն դամն քւ կ 
ակր եթկ եըթայայ ա֊րէտ կամ* ընկեցից գանձն խՐ ա. 
"■աջի ոէ֊րատ . այլ երթ այց աո. հայրն էմ\ որպկա գի մի 
գիտաոցկ եթկ եկեալկ պյդթ» խ֊ր աո. դուր* տանն 
խ-րոյ է |^ւ նսսափւ. անգկն *ի պալատին իբրև 9ի կերպս 
աղրատէ . և. տեսանկր գ^այրն էւր ղէ գայր , և. բաղմոս^ 
թիլն վջագօտքն ընդ նմա ♦ և. գալ *ի պայաակ անտի բա^ ❁ 
ղում* իէ-քզլ գթյսպեալէ 

|քս. յարա֊ցեալ այրն այ յնգ աօա^ եղև նմա * ե՛րկիր 
պագանկր և. սակր • օրհնեաէ ես ՝ի տեաոնկ այ * և. ակր 
կատարեսչյկ ղինդրույսծս հո , ճւ օրհնեալլ եղիչյիս յագ^ 
գաչյ յաղ/էս • և ասկ ♦ օտար եմ* և ոչ֊ եմ* տեսեալ֊գթալ 
գպթս ճւ «ձ անիմ* յնգ իս թոշակ • աացես ղիս *ի յարկս 
հո գի կեչյիչյ անդ , և զոր ինչ֊ ծախեսցես քնձ% աոցես 
պ ւիոխարկնսն %ի հասարակաց արարչկն 9ի յայտայուեն * 
|#ս. եղև յորմամ* լու.աւ. հայրն նորա պայս ամենայն , 

Ե-֊ Կք“1 / պաղատն իսր , գալար ե յան աղիը նորա , 
4 սկաս*, աղօթիստ խնդրերլ *ի բարերար աեաո-նկ բարեխօսոսթե ամբ 
սսսրր Օէկակնին և ասկ . «0Տ կաաարեսյէն խորհոսրդը թշնամսոյն ՛ի 
հերայ իմ՝9 ակր խՐ ակր , վաասակ շրթանյ նոյա ծ ակ կեսյկ դևո֊ 
սա • ձ էքք ասասէքկ թԼ ՚Լաձ. անձանյ մերոյ դի ընկդմեյսւր գնա • 
1,1 Ա դօրասյի և բարձր եդիյի ձե ս% ՀՈ , ակր բարերար , ձ. 
թոդոսրէ դիս ՛ի ձեէսայ ։ Էլ ասկ . մի այլ ոսմեը ծ անրայայյ , 

"^էԼ 7* 4®/ւ է,մ՞յ ԳեաՅէՅ - "*–ր "ձ ^ՐՐ^Ք ՚&նայիլ կարիյեն դիս 
դօրոսթբ և խնամով ւո/.աօ.ն /«ւ^է էյէ յ երկար ադօթեայ արաասոսդը , 
և յեա աղօթ իյն դի ւ/ե ալ՜ գնայ յա պարանս հօր իսրւչյ * է^«– ՛ի 2Հաեա^ 
պար Հին Լաես դի գ ււչյր Հայրն իսր մեկ իշխանն \յփիմիահոս ելեալ *ի 
սեդանոյ թագա», որին Հ^նորիոսի պաաոսով և փաայպր , և րադոսմյոյմ 
դին ու.ոլւր ընդ նմս»ճ իսրն և ՛ի թագաս որ 4% ևս աա. *ի պասփա. սիր էր տյ և ալ 
հՒ*& հր– Ե*– ունկին աս. աջի նորա սև դան թագա սորա կան կև ֊ 
րակրովյ վասե դի այն սովորոսթիաՅ> կր թադասսրաշյ և նշան աո.ասևլ 
սիրսյ և պաաոսոյ , դի յորմամ* ՛ի սև դան թագ ասորին շևալ ղր հրաա 
մայևսդկ թ ադա սորն սևզան աանել ընդ նմա յիսրոսմ* անասի աո. աջի֊ 
կայ կևրակրոյն ւ էւ այնպկս վերամբարձ սւնևլուէ դսեդանն աանկին 
աս աջի նորա , դի պարեանյ» կր , և թ ադա սոր ական ե դանակասոչլթ ևս 
ընդ նմա ղանոնը և աասիզյլ և սոյնպիսիը ։ 

ևրանևչին \^չևըսիոս բայ և ալ դևրևսն իսր գ%այ ընդգկմ* հօրն 
և ձէսյնեալ աս. նա նոսագ ձայնիս ասկ • (ոսր ինձ $էսսն Խյ 9 ուԼ էոեա^ 
սկր իշխան ։ խ/( էօեասկր մեկ պաարիէլե իբրև լոսաս դձայն ագքաաին , 
վաղվաղակի դա եղի կաչաս , Հանդի յդյմ աղյաաասկր կր ւ Ասկ յ հայրն 
ի»–ր երանելի այրն էՕյ. յօսաար աշխարհկ եկեալ եմ* և անծանօթ եմ*9 
ընկալ դիս վասն օաարայելոյն հո դոր աեսանել դնա արմ անի արասչյկ 
դյլելաե « լոսաս դօաարայեալն իսր յադյաակն , աչյյն \յփիա 
միանոսի լյաս արաասո սօր և ոլ կարկր գա գարեյսսյան ել. և հրա^ 
•&*յ^այ դին ոս որ այն իսր բերել դաղըաան պայն ՝ի պալաան իսր, և 
իկշխ դեայւ է^4և յորմամ* նսաաս յապարանս իսր , սակ • բերկր ինձ 
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յէշէաց ղօտարու. թքւ որդւոյն է*–ք*ոյ և. ոչ֊ կարաչյ հաե^ 
դարտէրքյ ապա ե՚ըսց գաոնապկս, և հրամայէրաչյ տաևէրլ 
*Է տունն քուր է |^ւ հարցևաէ^ց&աոօսյսն քո՜ր սակ • ով ՝է 
ձէքեջ ծաոայևսցկ աղթատքա այսմիկ • • ^այնժամ՝ 

ղա գրատն ղայհ * է«– պատմեաց կենակցին իւր% եթկ 3Հհևաց նա 
ղ»իր– ԷՏ յէշՒւՐ*Լ ղոաարացեալե իմ՛ղԱշեթսիանոս » էւ. Խրկոթեան սկը^ 
սան լալ և ասեն.» որդնակ քաղցրիկ , ^ արդեօթ իցե*, ղի անունդ 
կայ և դու ոլ երևիս * էյ«– ԳնատՒն &ՍՆԼ՝ ղինուորթն ցՇրանելի 
այրն Տ❁յ • ղինլ արարեր, ով֊ ագրատի կ , ընդ գերի ծնողչսյն տևտոն 
•քերում ղի ղօաարացե ալն յիջեցեր , և ահա ո կարկ ղնոսա մխիթար ել, 
և արգ այլ մի յէԺաՅ^" ***** ՝ ե եկ ղի երթից ութ , րանղի 
կոչեն ղյթեղ* |»#( երանելւոյն աչրե ուսուցեալ կր յարաասուելցյն 
*ի աեսահելն դհ»ոյրն իւր և ղասանն ի*֊ր, և պատկերն այլադունեալ 
կրյոյժ իխիսա պ ահոց և ՛ի նեղութեց և *ի ճդանցն , և սլ կր 7Հա 
նաչելի ումեթ • և ղի է❁ծ ևս ծածկեր ղնա% ղի մի ճան աչից են* փասն 
սերա կամ՛ացն սիրելի ծասային իւրոյ , ղի և ասա *ի դուսն աան հար 
ի*֊ր\7 կ՞խեսցե գգյր^խ չյ»ր վիշապին ղին ու որն իւր սուրբ է էք– տարան 
ղնա աս. հայրն իւր . նսաեալ կր և աիկին մայրն նորա , և լային յիշե , 
լր՚և ղ^րգեակն իւրե անց*» Ա«է \յփիմիանոս • ուստի ես, որգեակ , և 
ղինչ այնրան նուաղեալ ես է Ա«է այրն էՕյ • *ի աար աշխ ալէհե եմ\ և 
մարմնովդ վյաացեալ եմ, ղի ոլ ունի մ ինչ աս. ողի ու. թք սաամոթսի է 
էէ ասկ \յփիմիանոս ցղինուորսն իւր որթ աէւաիի նորա կային • որթ 

կամից/քե յանձն առնուլ վալն իմ սպասավորել ադրաաիս այս , ես 
ղնա մեծացուցեալիշխանութեասն հասուցից, և յա մեն այւ մամ գութ 
իմ *ի վեր այ նորս» չինից ի ւ Ա«է (\ւլնպիոս՝ այն որ սնուցեալ կր 
նելի այրն էՈյ ղ\Հվերսիոս ՛ի մանկութ% • ակր իմ, ահա ես արարից նմա 
ղէօմ հրամայեալսն ՝ի ձկն^է էյ*. Խա նմա ղաղրատն , և ելին նոթա *ի 
պալաակն տ քւսկ աիկինն \\ղէձ*յիս ասկ • լալա գոյն պաաիւ արարկթլ աղ֊ 
րաաին այն և դարման , և ի սեղանոյ մեր ընդ մեղ կերիցկ, ղի աչր 
նորա նման կ աչից \\լեթսիանոսին իմոյ ( Ա/»ք՛ " որգեակ, ուր արգեպթլ 
իցես և կամ ով֊ իցե որ դարման աարցկ րելւ է>ւ սկսալ ողբալ, իբրև 
այն թկ այսօր բամանեցաւ ՛ի սիրելի որգւոյ իւրմկ • 4 ոչ կարկին մը, 
խիթ արել» *է,ոյնպկս և \յփիմիանոս յիշելոյ ղ\\լեթսիոսն ոլ դադարեր 
յաւուրն յայնմիկ և ոլ արաասուսնցամաթեալլինկր » էյ*. ասկր% եթկ 
դյութ իմ անչափ անկաւ *ի վէրսչյ ագրատին , այկթան իբր թկ որ֊ 
դե ակ իմ կ • վասն այնորիկ ասեմ ձեղ եթկ յաղադս սիրոյ օաարա. 
ցելոյն իմոյ \ձյեթսիանոսին սիրեսցար ղէա, րանղի փոթր մի նման կ 
նմա տ էյ*, հրամայե աց հանգստարան նմա աս– դրան տան իւր էյ շինել 
քի տեղի ակթոյթ և լաւադոյն և մեծարգի « • կա մի մ յաաՌնայե օր 
Գ յԽա և Գ մուտս իմում ակս անել ղսլաաուելի էսզյյատե ղսչյն ե խ°– 
սելընդ նմա և ոլ մոփւանալ ղիլորոսսե աչ մսրդարիտև իմւ էյ*, սպա սա, 
ւորկր նմա Ապնպիոս սնուցիչն նորա , որ կր ղօրագլուխ զօր ու \յփի– 
միանոսի ւ էյ*, ստկպ կոչեին ղնա ՛ի սեղան հօր ի*֊րոյ ըստ հրամանի •&- 
ծի պատրկի հօրն նորա , և ոչ երթայր ասելովդ ոլ գոյ յիս ստամպթ" 
կերակրոյ, ղի ոլ եմ աէւո,^ մարմեովյ էյ*, հաւատացե ալ նմա թհքև 
տային ըստ կամաց նորա է էյ*. \յփիմիանոս ,/ար եկեալ աեսանկր ղի*0 
և խանդաղատեր ՛ի վեր այ իբր սիրեցելոյ ՝ի նմանկ • ն ոյնպկս և մայիե 
նորա յորմ՜ամ երթայր ՝ի վերայ ծովուն Ըսլ գորգե ակն իւր , նախ 
դ**յր աեսանել ղնա և խոսել, ղի աս.աւելասյի կսկիծն և սուդն » ^ 
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աոա֊ցէրաէ աֆ 9է ծաո֊այէչքև սակ ♦ էրս հատւայէրէքէց գմա • 
պա և սԽուչ/էրալն կր փքա ^ մասկու.թ2ր5# % հրաաէայ^ 
էրաայ աաճէրլնմա տէրղի աո. դրան աաճալքքքե է*–քք*քյ % և. կր 
աոէրպքւԱ խաւարայքքե աո. դուրս հոր է*֊֊րոք % I/11– կաչյեալ 

ապա գնայէ ալ /ա^(ր> *քԼանգի յօրկ յորմկ եկն ՝Ալեթսիանոս ՛Է աան 
հօր էւրոյ է Ն»ոաւելաւ սուգն և կսկիծն *Է աունն յս»յե *Է վիրայ ծ^/»ա 
գայն նորս» • ,9 ք *է աեսանելն գնա 7էչկր սէրա նոյա և Դձէլեյույանկր 
զագիսն նոյա, և ոշ կարկին իմանալ վամե գի ծածկեայ գնա Խծ *է 
նոյանկ ըսա ըղձման սրրոյ աոն էՕյ ւ 
խք^ սաասնսլյի ղայս նիւթ գաեալ է*–ր% յաթՍ$ պաաերաալմ* *է ^՜. 

րայ սրբոյն , հ անդի անկե այ աաելութք *է ^ ըհաանեայ նորս» (նգ֊ 
դկմ* ասն Տայ \\լեթսէան»սի . Հանգիր ողորմելովդ աեաոն էւրեաեյ՝ ա֊ 
ոկին. ո՞ւր և կամ• յուսա եկն անէ ծ ե ալ աղՀաաս այս և չարաբերս 
աանս ս»քԱ ք ղի դմոէւայե ալ սուգն աեա»ւե մերում \\լեթսէանոսէ նո֊ 
րոգեայ կրկէն ամենաչար աղՀաաս այս • է*ւ եկեալ *է վերա/ սրբոյն 
փեակէն ղմհրուոն և Հարշիէն ՛է հերայն մանկանը, աանն էւրոյ ՛է 
ծածուկ յԱւլեպէոսկ ւ Հակինթն երանելիր այրն Խյ ոլ յայսնկր քԱ֊ 
լրնպէոսէ ղեեգութխսն որ *է ծա/ւսչյէյն ի ձեո.% բեաանեայև փարոյ է 
11*//. Բէրպեա այսպէսէ նեղութքս հասույանկէն սրբոյն , սակայն ած" 
մխի թարկը ղի աո. այն էլր . Հանգի յօրկ յորմկ աո.պըեայ ակր զբաղ֊ 
մութէւն հրեջաակայ էւր աո. *է սպասավորել նմա , ոշ հես.այան ՛է 
նմանկ , պյլ յար և հան ապա լ յէւՐ օր երևեալ նմա խօսկէն ըևգ նա • 
և նա միփթարեալ ՛է նոյանկ փաոարանակէյ շիեկր նոյա և օրհնաբա֊ 
նոլ Տայ, և աո. ոլ էնլ գրկր գչվէշաս որ գային ի վեր այ նորա * 
էւ. յորմամ" կամկր երթ ալ աէկէնն *է վեր այ ծովուն ՛է աանն իւ֊ 

բում՝, յաո-աքագ֊ոյն գային Հարշկէն աանջանօր և անարգանհը ասե¬ 
լով; ել գնա , անէծեալ և չարագլուխ աղյըաա , գի մէ աեսյկ աէկէնն 
մեր գյթեգյ– ե հանկէն *է աեղւոջթե է \ակ երանելին ղլեայր և նսակր 
հսնգկպ այեմ* աեգւ.ոԼ ուր գԱսյն և գողյւուՅն աոնկր աէկէնն , գի և 
էնթե գաան արաասուելոՅէ» մխէթարեսյէ ՛է նեգութենկ անծանոթսւ.֊ 
թեանն ա *քՀանգի *է սահման է ալ աեգին այն վերնա աանն ԷւրուսՐ պա֊ 
լաաէն* որ հայկր *է վեր այ ծովուն* ելեալ անգ աէկէնն &մ* րնաանեղըն 
ե ոկսեալ ասկր հեկեկանքը ե գաոն արաասոլելով• ո ծով որ ՛է 
ծփանս ես , մէթկ գմւ կլար գյ-եգագարգ \\լեթսէանոսն է մ՝ գ»էրե լի 
որգեակն իմ՛, այս խորովիալսրաէս վխէթարութքհ էմ՝\ գի նա կր յե֊ 
աէնն և աոաջին էմ՝9 ագօթէլՀ խեգրեալ և փափագանղը գաեալ և շսւա 
կորսւսեալւ էլ հան ե ալ գսաէնս լնգգկմ՝ հոգմոյն ասկր• ով աւեաա֊ 
թեր հ"գմէկ , արգեղյք մքթկ աւեաեայ գրոյյ ունքն յ\\լեըսէանոսկն 
էմոյ, աուր էնձ գրոյյ՝ այս խորովի ալ գերի մերս . վայ էնձ սԱոէխէթա֊ 
րէս , գի ագիսս դելու, և ոէրա էմ* դալարի 9.հոգիս թաթն ու և ոլ մեոօս֊ 
Հիմ՝. աոկՀ դթարն և Հարկոծեյկը գորգեկեր և գլար դագան ո , 
կսծկր գիուրծս և աաաՏքեավիր ա/լեկր գրագչււկն ե ասկր • է մ՝ խոհեմ* 
մանուի ե թադաւսրակերպ , է մ՝ բ արեապաջաոե և Տտծասկր 9 էմ* պար֊ 
ծա՛նր "ԸԳ& ^ էմասաաօկր % $ այսպիսի ե որ նման սոյա ասկր և ոլ 
կամկր դադարել, մէնլ ագաչկէն և ապա աոեալ գնային *է ներըսա֊ 
գոյԽ ապարանս էւրեանյ, ե ապա էքիալ Հարշիէն կոփկէն փեակէն 
գնսաեալն գայեր հանգկպ մորն ՛է աեգի էնլանթոյթ ասելով ուսայայա֊ 
նեյաւ այս սնվի հեր և լրթենի ադթաաս գահի* աէկնո^ մերումXւ 
թկպկա լինկր իմանալ աէՀեոքն գի ո փա հարելն աղյյասվն , բարկա֊ 
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աթքե այ յայսժ% տէրղւոջ^ ամՏա հնգէրտասաԽ ագթատա^ 
ցէրալ վասե աևուամե Վ*ՀթԷ ք և. »լ ղթ էմացաւ. կա*Ր ծա֊ 
ն էրաւ. գէսս ոչ՜ 9է մևծամէրծաց և. ոչ֊ 9Է փատթւեց և. ոչ՜ ոթ 
պխկոյց հ°ք ^ •էօրե նորա էրէձէ այե հ այ » 

|^ւ էրղև– յէրտ հնգևտասաե ամին յաւուց կէւրակկէ 
ժողովէալ֊ էքթե ԷշխսՏքթ վ>աղաբթև և. էՈրծամևծյքե ^ աօ^ 
"ճարն այ , ոաղմոսէւ^ր ճւ օրհն<ութբ. և. երգովթ հոգևյո֊ 
րզթ ուրախանային է աաճարթե տէրաուե աւատացէրաէթե ֆ 
ձայն էրղև. յծրէխէց աո. պատրէարգե որ ասէր ♦ յէրտ էր֊ 
ԺՏ ա*֊ո*֊րՅ Ը**հաԸՀ/3 պսուրբԱ այ աո. էս , վ>սճ*գէ յոյժ 
ճգեէրցաւ. վաօե աեուաե էմոյ ♦ րայց դուվ» էրրթայր աո. 
նա և. յանկա/քիք օրհնուքՅ-էւն 9է նմևՏևկ , և օրհնէրսցկ 
գքաղստս ձևր է |^ս. էրղև. յորժատՐ լուաւ. պատրէարգե 

ն"Սէ և Գա* 4-քէ^Կ. «ր/ք քայեպիաիսն • հասն այնսրիկ սլ իշխկթե 
երևեչի աոնելնմա նեղութէք, այլ *ի ծածուկ և երկիւ զախաան 

նեղայույանկին զսուրբ պոյին Խյ և յիշոյնաաու յինկիե Ա«ք ՝Է սա֊ 
աանայկ շարմեալթ աո. 9ի պաաերազմ ընդ որբոյե > խ– ծա֊ 
նույեալ զյիորձութիսն սաաաեայի% դո հան այր զաուոզկն համրերու֊ 
թեսձ» և ոլ յ"Ա"ձծր ւ Հ—նպէ ուրախ հր *ի վերայ նեզոլթՆյե որ դի֊ 
պկին նմա » \\յսպկս եկայ *ի դուո.% աան հօր էպո*յ երանելի այրն Խյ 
\\չեր*»իանոո ամա հնդեաասան » 

ի#( զկնի հնդեաասան ամայ պանզխասւթՆ սրբս/ն ն այե յալ, ակր 
*ի աաո.ապանս ծ աղային իւրոյ և աոաթեայ զ^արրիկլ հրեշաակա֊ 
պեան , և եկեալ աո. նա սպքո/ն եա նմա ե սակ • եկ այսու հեաև հան֊ 
գիր ՚ք՛ թարձրոսթքա ևրկնք,ց ա աէր Խծ Հ. , այք Խյ, որ.^4՝ 
կայար է Տանկ~43Խ\է ^Տ», մ Ե*– *1**–Լ 
նմա հրեշաակայն որթ ընդ. նմա էակ կին պ**մ՝ ասարո կենայ պան֊ 
դըխաոէ-թեան իւրոյ , սակին . ուրախ չեր , այր Խյ , զի կաաարուՅն կ 
պանդխաուիմկ րո և հան դի աո ՛ի նեզոՀթկ րա.մմկ % երանեյին 
Աչխթոիանոո այրն Խյ . օըհնեալ կ ակր Խծ իմ*ր զի այյ արար անար֊ 
ման ծաօ-այիո որ փրկեայ զիս • է*, աոկ . ազաչեմ՝ դթեդ, ոոարբ հրեշր 
աակապեա, աոար ինձ սակաւ. մի համրեր, զի դրեյիյ զյքարո անձին 
իմոյ , որպկա և հրամայեյաա. ինձ *ի աեաոնկ դրել մի ըաո միսքկ ւ ^ 
իբրև եկն խլնպիոս աո. սուրբն, աոկ յնա երանեյին . ով ^Հչնպիոո , 
•րհնելաէ օրհնեսյկ զ^եդ ակր Խծ իմ որում յանկայայ 9ի մանկուՀձ% 
իմմկ , և աայկ րեդ վարձս ըոա վսաաակոյ րոյ , րանզի բարւղթ ըն֊ 
կա յար զվշաադնեայս • նոյնպկս և մեծի իշխանին է փիմիանոաի և բա~ 
րեպաշա աիէխսԼ \Հյյայիաին որ և *ծ բարեայ նոյա 
վսվոարկն , 4 մխիթարն այկ զնոոա *ի հերայ պանդ ոախա որդւրյն իւ֊ 
րեանյ \\յկթ*փանոաի * իլ աքդ արա զոր աոեմո . բեր ինձ պբարակս և 
մնչան , զի պիաոյ են ինձ > է*, արար զԽմ հրամայեաչսն ի որբոյն բարե֊ 
սկրն և մեծն ք)պնպիոո « իւ. յաւուր կիրակկի միա.մ ուր մոզովեալ 
կին բազմութքն ի մեծի եկեզեյւսջ֊ պաարիարդ արանքն, ձայն եզև 
յծրիեիյ ասելովդ յեա երիյ աա֊ուրյ քիմչաչայյ զոուրբ այրն Խյ աո. իո * 
Աքք հայրապեա յթազպթին զայս, Հարսզեայ դերիս 
աւուրո պահո 9ի Հազպթին՝ և մի պթ վըիպեոյի յերիո աւուրյ պա֊ 
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է •թարոք^րաՏ պահո ղթրքա աւուրս • էւ յէ» ա֊ 

*֊™֊րտ *9հ;ր1ՒՅանյԽհ1ր9ծ9^է ւՒ ծ^ր^Յ^յ՚Ե՝ ՞րպէ* 
ղի յայտե1րսցկ նորա դտևսիչՍ % չուան ձախ ՝Է յէրրկ֊ 
նէց որ ասէյր ♦ ^ տան | Հփոմք»սԽոսԷ կ սուրբն ար | V. էրղ1ւ 
յորժաէՐ րուան իշխավրխ և մևծամէրծթն , ասէրն ^\\փո^ 
աֆաեոս ♦ այսպէսքա սուրբ սաՏե հ>ո կր , ըեդ1$ր «ձ պատ֊ 

հսյս, ե յփբհնութձնկ սրբոյե Խյ հե ս֊ասյի. այղ ազսթիար իՀզբեյկ^ 
յ°Ա* ղՒ ***. զսուրբ այրն Խյ ւ Այ*^« հրամայեյալ «/<•. 
ղովրզեան քաղպթիե հէւոմայ • 4. կախն ամենկքեան *ի պահս խնդրեի 

հ.*Հ յրր^՚^ւ 13"՝–րր այրԽ այ * 
ո*ա3 ք**ր էր է-ր > «*է *քքրէ “4 յ#*<ք*. 

պիոս • «Հ » զիաեա զու. լ«^ււ է ^ ւք« ա«ւ ղրանս իմ՝, ղի 
վաղիւն վախճս»ն կ իմոյ աափւապանայ • 4 պթուղթս պայ* զոր զրեյի՝ 
է(^ք 4*է գփ^ոՀ-թէ հաաա%է31է՝Խ ։ խ>( Ո*–– 
«Ն“Ժ~~ "է գՒ-Հր 4 –է 1&Լ •րար+արէանա/ր %ա . 4Հ«* 
վախճանի նորա ոչ֊ կարեր հաւաաաղ նմա , թկպկա զի ակր գԽա այր 
պուարթսւն և հսկող և պա հայող և ինարեաղ* զարձեաղ երա^ 
նեյին՝ թկ մանկունին և ըկաանիքն մեր յոյմ նեզայույեաղ աանջկին 
ղի" պշր °ձ և V»" *^ր ^ րք յք-* յ*^. 
յեան • աիկինն ՚ԱղԱսյիս ի մայեր աղ սպա անայր 4 պաաժկր զեսսա , 
•ՀՕ. "ճ Գէա^Ր պի*“""»րնայե թկ ղինղանյփ անյո լյան կին ընզ ի* ։ 
վաղիւն սչյն զնայեաղ պաամևայ Աւչնէաքիոս մեկ՜ աիկնոՀ Ալպյայի֊ 

աայղթՕ– պոր չոէ-աւ. և ևաէրս *ի սուրբն Խյ , մինչ ասեղ մեծ" աիկնոիՀ 
աԼ որզեակ , արզարել ասեմ* րեղ եթե նա ըսա թանին իւր ալյուր 
վախճան եսյի , *ի մեծ այ սրբսյ ե նա , յչանպի և իմ* սիր աս դսւշակկր 
զսրբսւթենկ նոթա % 

մինչէէես. *ի գաւիթս կր ի*րոյ պաչաաանն սուրբ էակ ակնին եկե֊ 
պՒյ**& • և Ւ—Հք*՛ էե$էէ“Խ *ր**ս ա*և % ըՒգ և *ջք* 
եյեաղ կին յապօթիյ սրբոյ պաաարազին յաւուր հինգշաբաթով եղև 
զղրզուեն վյապսղքին , և ամեն երե ան ՛ի աունն Հյփիէֆանոսի ընթանային 
զմՏսրզն Խյ իՏնգրեյսփ տ |\սկ (| ւՀևպիոս րեթայեաղ աս. սուրրն եաես 
քի *& ինչ աւանզկաղկր երանեյիհ զհսզին իւր աս֊ ակ, և յերեսայ 
նորա յոյս բԱրբորկր . է*, զնայեաչ ապշաապ պաամեայ ողբալաէմօրն 
\\յելրսիանոսին , և յային . և ահա եկ էն ղին ոլորք \յփիմիանոսի և կապ^ 
•ձյթ՛ թագաւորին և հսչյրապեաին ի աան Հյփի մի անասի , ղի 
թագա» որն և հայրպպեան վասն ասն էԹյ, ասեն, գան ղի աեսանիյեն * 
^քանղի ըսա երեխաւոր –ձայնին մոպովեաղ կին բաղմութիւն ժոպովյյն 
աս. հայրապեան Հսսմայ , 4 խեղրեղ ապօթիւք յ ույ անեղ Ա յայաեել 

Խյ * Ե*– թս*գս*ւսրն իսկ (\նորիոս եկեաղկր աս. արշիե^ 
պիսկսպսսն Ա*արկիանսս 4 Խմ* սինկպիասպքն ընդ նմա , և մաասւյանկբ 
գսրսաար» սգն երանեյին \\՝արկիաե ոս եպիսկոպոսն արշի « ահա 
եղև յաեկարկակի ձայն ահալար 9ի մամ* պաաարազին որ ասկր • 1. 
կոջյք աս. իս՜ամ* աշխաաեայյ| 4 ես հանդսւյիյ ղձեղւ էյ», սոսկումն 
կայաւ զամենեսին , զի ամենեքեան աս. հասարակ չսլան ւ էւ զ***ր~ 
ձեաղնոյն ահաւսր ձախն ասկ . իձդրեյկք ի աան \շփի միաձև ոսի պային 
Խյ, զի եկեաղհաեգիյկ աս. ի» • \յւ յահի եղեալ ղարհսւրեյանյերկ֊ 
նաւսր ձայեկ անափ % է» ասկ թազաւոիե ք|նսրիոս յ\յփիմիանոս • ՛ի 
աան Հլում՝ այնպիսի սուրբ Խյ պահեաղ կասայկս ե Քող ոչ կանալա 
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մեգեր մեգ, գի եկեալ օրհնութք ընգուեկստ 9ի նմա֊ 
նկն է |^ւ սակ ||փոմիսնոս • ոչ֊ գիտեմ* գոր սակյյգ % |հլ 
յարուգեալ վաղվաղակի եկն 9ի տուն իւր 9 և֊ ժողովի ալ 
գծառայս իւր ասկ գնոսա • գիտէկ* արգեգթ ի ասն իմ 
այր ածապաշտ և– առպթքնի տ |^ս. աս էրե ծ աո. աչքն • ոչ 
գիտեէքխ է քԼս^Տ էֆսշքէ* էոաոյապեաչ ի գրսն չջում* 
շատ եմթ տեսեալ գնա ի պահս և. յաղօթս 9 ղի ոչ֊ էրր֊ 
բկթ ննջի և. ոչ գա գար կ 9ի գիշերի ^ ի տուեջեսն 
ղջԹԷղ և. ճգնութեսնգ* և յետ աւուրգ ինչ ինգրեագ 
կաղամար և չ>արտկզ֊և. տուստնմա 9 և ոչգիտեվխ §րթկ 
գէխի ղիեչ եղև. նմա տ | ծառայյն սղոխ աոնկքն գնա, 
կատակկքն %ի վերայ նորա էւ փետկքն գմուրուսե նորա 
համարելով եթկ յսնպիտսն 1ի մարգկանկ իգկ * | %սսյգ 
սուրբն ասկր 9է մտի ի լրում*՝ եթկ աչս ամենայն սա֊ 
տսնայակսն որոգայթ– իգեն 9 բոյյգ ոչ կարասգեն գ&ա֊ 
ոյպյս այ խա 

յարուգեաչ | Հփոմիամնոսի ճրառայիւվն հանդերձ 
և էխ 9է տեղի տառապելդխ • ճւ իբրև, էր մուտ 9ի նեյտս 9 
էրդէտ վախճան էր այ գսուրբն այ ւ |^ւ եչեաչպատլւիէսրգն 
յեկեղեգւոխ իշխսնպն հսնգերձ էւ բաղմութբ չ*ա֊ 
ղպքքն սաղմոսիւ ր և. Հահիէ^ր վառելոէքթ հասքն ի գուոն 
Ո փոԱիանոսի ուր կր սուրբն այ 9 որ գանձն իւր պա տա֊ 
րագեագ վասն սնուաէն էւ եղև. հաճոյ այ % |քս. 
մտէրաչ պատրիարգն հսնգերձ մեծամեծօյն 9ի տեղի 
տառապելդխ որգւոյ թագաւոբքն և գտին գնա վախ֊ 
ճանեաէյ և ոլնկր 9ի ձեռքին իւր հրովարտակ « |^ւ ձը֊ 
գեաայ ղձեռն իլր պատրիարգն ղի առգկ 9ի ձ եռա էյ սրբոխ 
ղհրովարտաէխ և ոչ կարագ 9 ճւ ասկ գսուրբն • տա գես 

վանեք յաւիտեսն է 

9 

•յԼր . գի և յկթ արժեքնա*.*րհպ^ 9րհեսւթՆ * Նէէէ^հա^,"ա * 
ած ղհ ոլ ևմ՝ իրՈսյեալ գայոպիէփ սուրբ էՈյ ՝Է աա% իյԱւՏ« 

Ւ*» յ^ա արձակման պաաարագին դեային *ի աունն էյփիմիանսսի 
թագաւորն և հայրապեաԱ հռոմպյ և և բան և լի արշիևպիսկսպոսն 
կէանոս և սէնկպիաոսրն և էՈ*Ր իշիանրն և բովանդակ ժողովուրդդ ր** 
դպթին « էէ Էլարև մաին ՝ի աուն, աեսին ճառագայթ ք»*֊ափջյ, և. ըեգ> 
լոէ-սոյ գ%աչչեալ էր կին ՛ի վերայ և աեաին ղսուրբ մարվինն նորա յի 
որպկո հուր բորբղթեալ լիներ , և “ճառագայթ Ս**–»Ղէ Գ րբպ֊ 
խեալ քուսաւորկր պիայրսԽ * է*– իբրև ոՀագոլրերյ/ին , աեէվճէ պթուգթե 
Գ ձևո.ին որբոյե ։ Էւ. \յվ>իվիանոոի յահի ևպեալ ասկր . »Հ սուրբգ 
Խյ * "Ր "Անպե" ագթաաաձև եպեալ առ 4^ բեակեյար, և ոչ ծանեպթ 

գի առաաձրչ հաճկստ քքեգյ Ե*“ գթ"*–գթ* "(*Ք կէո^ևյան առ֊ 
նոՎ ոչ կաբային • իսկ հայրապեաե յառաէ գնայէրաչ խնգրեայ ըղ֊ 
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թձ պհրովարտակգ , պէ կարպացից բապմօ<–թՆ տա*ղա֊ 
Հ>էս Հ^էւա.Տայ է (հորժամ՝ դայս ասաց, բացաւ. ձե-ոնն 4ւ 
աա֊էրաԼ ղթուղքմն 9ք պատրքարգն • քակ պատրէասրգե 
տու֊եալ 9վ պա տա.աւ.որ սարկավագ մի և֊ հրամայեաց 
ևլաեե-լ բարձր տեղի մի ճւ կարդալ ամենայն յւատլ 
մա.թ7ք զլաղսհթքքև ւ 

նորա մաաէրամս կր այս *ղսր գրէրալ կր վասե 
ծնեգէաՂէն քո֊րոյ և– վասե հարսաեէրացե և. վասե գաղտ 
գնալշքե և. վամե ճգնութ%% , Ա. ևթ-կ դվարդ կաս. գո^ 
գորմութք^ 9է ծարւայէչյե և. ծաուայչն գնա ոչ֊ քրաեեաե , 
և զյացտեՏրյե ^թահաեայքՏե վասե էւր նւ զդաղտ գեաքե 9ի 
վթէսհաեսչյկն 9 և. է(3 կ զիարդ վարեալ վեամե բո.նուքմրէ 
Տրհաե ՝է Հ^ոա/՝ Հլաղպթ , և պայպաեոԼՏն օր կրևաց *(• 
ծատւասյքց հօրե իւրոյ այրե այ վասե աեա֊ամե > | \ւ 
յորմամ՝ չոէ֊աե ղայս ամենայե, գարմացաե յրյժ րեդ 
համրերու.քմքն և. ըե դ նախատքՏեսե որ կրևալե կր ^ ծսՀ. 
էԼայիչյե « և. լայքն ամենէսյե րագչՏութք րաղպրքՏե է 
հայրն նորա էբրև լուաւ. դայս > աեկաւ. 9է վեր այ երե–լ, 

թուղթն քԷ սրբրչյե իբրև *Է կենգանւոյն, և %ա եթայ դոուրր ձեո% իւր 
իթքէև կենգանի մարգ ։ \ակ սուրբ հայրապեոն համբուրելովդ դոուրր 
ձեոն նորա կաա դթուղթն և ևա \Հյնգիո»ի ճարաար գս/րի ի*֊ր*է) * և 
հրամայեֆալ. խաղաղանալ րադմութեն , դի լուիյեն ամեն եըե ան ըդա 
գրկալն *ի սրբոյԽ դվարը*ր իւբ % \յւ ևլիալ *ի բարձրաւանգակի ոկոալ 
ընթեոնուլ \\յեգիոս , և րադմհւթքն որաի մազը ունկն գնեին է 

Ե*– եր գրկալ ոկիդյն գր*յն պյոպկո • Օրհնեալ ե ակր իմ՝ 0» փէ 
Խե, որ ելիյ դվիափագ ըղձանայ էմոյ դոր ունկի ՛ի մանկութ ենկ, և 
փրկևայ դիո ՝ի ներհակութ% թշնամԼոյն դ+րութբհ իւրով, և հրամեց. 
եայ ինձ կոխել դգլուխ վիշապին *ի աան հոր իմոյ և աո. դ.ուր» ծնո֊ 
դավն իմոյ և *ի մկէ ըԽաանեավև իմ՛* \ք*րև լուաւ կշփիՀանո» դայո 
քան , վայ և այ ում գին և ասկ . դքնչ֊ կ **»/* բոն և որադե» գրեալ կ 
Հ)" * Կ-7Ր մեգ և նրան ուհի մայր "րրհ/ն և կևնակիյև նորին և մեծ֊ 
թագուհի թագաւորին և էօմ՝ մևծուհիթ . .բանդի յևկևդևյւրյև ևկևալյբ 
քնգ թագա լորին և կին *ի միասին աո. *ի աևոանևլ դայրն էՕյ • և պմո^ 
դովուրգն ^ադաթին արաաըոյ դրան աանն պայաաին արգևլևյին հրա֊ 
մանաւ թագաւ արական • ինը էրանը միայն կային՝ թագա լորն և հայ֊ 
րապևոն և թագուհին ի^րայնովյե և յնաանէըն \յփիմիսնո»ի աո. հ». 
սարակ և իշխանըն էօմ՝։ Է%«. իբրև այն ինչ ճշևայ \յփիմիանո» , չուևաչ 
աիկինն Աղլայի» մայր որբհյն% աոկ . վայ ինձ գևրևլոյս ,դքնչ գուշակկ 
բանն այն « ՛Հանդի յար և հանապազլ *ի կարծի» կին , և վկայեր հ"֊ 
գիը նոյա եթե սա աձնայնիլ նման կ որգև կին «6ր , մի գսւյկ սա իյկ 
որգեաին մեր . 4 ոչ կարկին հաոաաոփլ 9ի վեր այ բանին, Հանդի Խծ 
կր "ր ծածկևաչ կր դոուբբն իւբ Գի նոյանկ ըաո ըղձման նորա , և ասա 
բայաւ աչը մաայ նոյա իմանալ դի որգեակՆ իւրեանյ կր • վաոն այա 
ոորիկ յայոնի ծոնեաւ աիկինն *ի բանկն այն եթկ աո. գրունս ծն»~ 
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աայ և. էշայք գաւճաապէրւ և. սա կ . պքնլ դար&էրյէրր, 
սրգևակ իմ՝, դա. կիր յոքս ան2թ խ&ք և. Աք* աչաք խՈց , 
և. աէրղի մևհո*.թ% քս/սք ՝(* հասւոէսաէ՚ալէր • ըԽդէղէ 
աչ՜ խանդաղատեր սէրա ❁թ» քևչս և ՝է մալաս էաՐ, և֊ ըԽդէքր 
ոչյասկէր թեձ գթկնկն , և ղիարդ ըԽգուհկիր նախաաթէօր 
9է քէաէւասյէչյ վատյ տ չացևալամծնայՆ ըաղմաւթթ 
ղարթն աըաևց և կանանց սղօըմէրչոէԼ՜ հօը նարա « 

|^ւ մսղր էրրանևր.ոյն օլ դիակը , ղի դևս. ևս *ի րան^ 

ղաէք իմոր կոխերի դդլ—֊խ վիշապին • Ե«֊ նսաալ աիկինն ԼՀղլ֊յիս և խե֊ 
չայ ծփումն աոնկր * էէ եկեալ *ի վեր ալ թադուհին և մեծ ու հիին 
ասեն. զքնչեդև տեզ, լձդքր հարկ անես դսիր ադ, թոզ աեորուտ դքնչ 
կ բանս է *քՀանդի Խմ մեծամեծթ որբ իմասաութՆ և 2Հարաարութե ան 
աեդեակր Հին , աեսանելովԼ գնա և վչոսն նորա աո.պրինութ7*ն 
և սուրբ վարարն , աոկին% նա իկթն կ \Հլեթսիսս, և եկեալ զինկին ըզ 
կադմուած պաակելփ նորա • թկպկա աչ բոլոր անսասն կին դպ/աակերն 
նորա , Հանգի *ի նան ուկ ունկր զաչսհ պա աճա սելով ինչ. և ոչ յո*.^ 
•ՀթՀ մՀէ^երաւ կարծիր» այս, այչ Հնար նոյհպկս կարծիր *ի 
յիաս ամններուն ըսա ըղձման և պադաաանար որ *ի ակաոնկ երանելի 
աո% Խյ , գի մի ատ ծանիրկ դես* մինչև ՝ի վախճան . վաոն այն որի կ Տամ 
ատ *ի կարծիս անկան ՛ի րաՏեկն այն մի կ * Էյ«. \\յեգիսս զազիրն սարկա 
ւադ պաարի արդին գագարևրոյր զիարդ ալի *ի շփոթ մանկ նորա * Ա«#|ր 
թազալորն Անորիոս . մի շփոթիր , թոյլ աութ դի դիաաոյոատ և դայլ 
թանն • և դարձեալ խաղադարան տ 
է*. \\յծդիոս դարձն ալ սկթաւ ինթեանուլ և ասկ • Ոք քսյն 

հայրապե աաաին և ողիոքե մեծ թազա*, որին և ամններուն աո. հասարաաակ 
և "Հնմ* խ—պ^դ^-թՀ բարեպաշա ծնոպարե ի մոր տ Աքք– մի շփոթիր 
աղաչեմ, մի ամբոխիր • դի պարա կ ձևզրնծաչ աո. Տօծ, դի ես ճա֊ 
նաազարհ հորդերի ձեզ*ի կեանսն յաւիաենիր , և մի աո֊ասեչ կոծաաալբ 
աղաչեմ» խ. ասկ մայրն սրբոյն • ով սոսրբ հայբապեա, դքնչ ասկ 
սուրբս այս , մի դոարկ որզեակն իմ իրկ է թադասորն . համբեր 
•սիկին * էւ. իբրև կարդար դայե որ ասկ% ես եմ \\չխրէփանոս որդի մեա 
եի իշխանի Հյփիմիանոսի և մօրն իմոյ սփէլնոէ Աք^քոյիսայ որ և \\տիը* * 
և կենակիրն իմ տոյր իմ կ » ՀՀ ինչի րայդ վայր յա մերին « ^4. իբրև 
լուաւ. դայս, դոչեար իբրև դաոփա֊ծ հայրն որբոյն և ընթարաս աո. 
սոէւրբն և խնզրեար դնշանն \\չերսիանոսի *ի պարան որին և եդ իա , 
և ձայնեար եթկ իմ \\լերսիանսսն կ ճշմարախ. տ աիկինն Աք^ 
Աոյիո յորմամ լոէ-աւ. *ի թդթոյն դանունն \\լիրսիանոսի , խելարեսա 
րեալ անկաւ. իբլ, դմեոեաչ* տանդի Տէեայր լսել դանունն *ի թդթոյն և 
սաուդել ճշմարաիս զկար ծ իրն իւր , վասն այ սարիկ *ի լսել դան ոմն որ֊ 
դե կին իւր՝ հաա֊աաաեաւ. իմարաւ. եթկ որզեակն իւր կր , և պյլոչկա՝ա 
բար արդել աալ ինրեան է |ակ թադուհին և Խմ մեծուհիթն իրով և 
ձայնելով ուր ուրեմն խելարն բերին ղաիկինն \նԱՏ*յԷս * է4, եդև 
կոծ մեծ և ողբումն անպաամելի *ի մկի~ բադմսւթ1րն ոլտ *ի մկՀ^ աանն 
կին է է*, թագուհին ասն ալ դձեո.անկ մօրն \նլեթսիսՀնսսի և երեր աո. 
ոսւրբ որդի նորա է դի ունկր *ի զիրկս իւր հայր որբոյն դային էԱյ 
դ\ձվեթսիանոս և դոչկր , և եգեալ դերեսն *ի վեր այ համբուրեր * 

Ն**կ աիկինն \ձդլայիս եկեալ *ի վեր այ սուրբ սրգւոյն իւր ասկ . որ^ 
դե ակ ակնկալսւթի իմ, որդեակ տադթրիկ , որգեակ յոյս և ապաւկն 
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դթ* հր է և. պևկա-էքթս մօր նոր ա. և իբրև. ջոասւ. , ծ բաց 
դդումն ղոր փակևալն հր յորժաաՐ գնաչլևալհ կր որդին 
իւր 9ի հարսանևաց առագաստկն 9 | /*- ծչէրալ աո հր րա9Շ 
ր*է&* ♦ ՚2ձՏ"»պեւրհ արարկթ ինձ ք ղի ս&ցևալ աևսից 
գյիափաոգձրքի ՛ճրագն իմ) որ լուցծալ կր և արդ խաւ.ա^ 
րևալ գաանէ ♦ թողկթ ղիս ղի տէրսից ղասսադն պալծա^ 
ոաչլէրաէ֊ ճւ արդ շիջ&րալ գաանի* աղաչէրաՐ ղձևզ֊ մարր 
որոց ծնՏրալ իցկ մաևկոմնս ք ճւ հարթ որոշ իցէն որդէր , 
գալարին անգիր իմ՝ *Է վէրայ որդ1րծ%ոա֊թ 1ր գթոլն և. *ի 
վէրալ փք*րդ"քդ *ր (ձարշամևցամն 9ի բուրաստանին ճւ 
ոչ֊ գոլ ղօբուվԺի հոտաղ ♦ տևսկթ ղիս ճւ ողորմևցկթ (անձ » 
|^ւ անկէրաչ ՚ի վիրոտ/ էրրէ՜սաչլ որբտղն սակ ♦ որդնակ 
իմ) սնուցի գթնղ֊ 9ի վիրոտ/ ծնգաց իմայ % և կաթ– ամի. 
դէ^ձ1—տՀ Գթ^է. հաճնլի թաղտլրաբուխ ստնաաՀւ . ըեդհր 
ոչլ ողոր մկէր ինձ յ որ ժամ* կի արգելի ալ֊ 9ի բանդ վասն 
թո • ւրլ տն սանկ էր ղտառապելութի իմ) թոտղթրիկ որ^ 
դնակ իմ) և ղնեղուքձի անձին իմոլ • լղլս աչաչյ էմալ , 
սիմն հաստատուքձ է տաոապնալ հօր թո ճւ գնրնցնըլլ 
մօր թո ♦ ղի ոչ֊ նրբկթ դագարկր լնղու. իմ* հանապաղ֊ 
յիշնլ գթնգ և յոգւոց հաննլյ 

\*ոկ յ որ ժամ% լուաւ կին նորա յարգերմնին իւր տտւմ) 
վաղվաղակի նկնալ անկե ալ աո. ոտս գիակաճն ասկ ♦ 
նս տաօապնալս յնրնկ մահի յ առագաստ , և. այսօր գաալ 

ի*Ր» եթկ կենդանի ես, խօաևայ ընդ աաս֊ապեալ մ❁ր ^»«./* ի4* ք^ք. 
ձեալ էքհսրեյա*. *ի խելայ և սձկա*. * բապձսսթե թսդեալ , 
աս.աա.ել^ ապկա լային , և գարձեալ խելալաերեյին պմայրե սըր֊ 
բոյնւ է4– ասեն հայրապեսՏն և թագա*.սրն • աիկին , ձի հ արկաներ պսիրա 

՚ֆփթ֊րնա ղ+եգ ՝Է հիրայ որբսւթՆ պահակի հո % էէ Հյփէձէա^ 
նոս ևս հահդ.արաեա/ , ձիփթարկր դհա և ասկր • քսելաբերեա 
1^1 և Հաիթարևա ղսֆրա Հէ", պի թհպկա կարփա Յևայաք կևնգսձփ 
աևրսասհևչոք, սակայն աևապթ և Հաս սրբոա.թ7ր աս.աթ ՝է պասակկս ^ւ. 
յկ, և ևրա%ևչքտ ևղպբ է ե%ող *րքայն և մարդսյն Խյ հպպթ։ Ե*֊ 
ապա ասկ մայրն սրրսքն • ահա ևրնսուՆ և երկթ ամ՝ կ պի ազբաաս*–֊ 
թիա% պշեյևալ կ ևրանևչի և ս~֊րբ պատահն իմ՝, բևրյէ այժէՐ մնձոէ. 
թիՀհ ըսա արՀ0–անաա.որսէ.թ1րասն սբբսյս իմ՝։ Էէ *նոյնժամայն կապժհյին 
դահսքս թադաա^սբակահ և նգքհ գսսւրբհ *ի վնչր»այ նորա , և պիպ» լ«. 
կևհոէ-ս. և էըքարգարաաշար քնեք.ևլսւպիալ հանդերձն դյ֊նյՈէ֊շԷն ւ 
Ե-֊ Խ1Ժ–Լ Կ՞ՂրԱյ "ր*ոյ% &հհ պքաաանին աս. սուրբն \\չնբսիա֊ 

նսս ասելով• աս. ,սսհայիշիվտն հա, որով յՈ9^»այու.չյե ալ֊ կէր պիս եթկ 
ձնա ինձ էքնչև ղ. ամ*. արդ այս կր ոոա.րբ գալու.սա հո • այլ ահա այձ-աՐ 
շՀձարիա եպկ այրի և անակրոՀհչ և անգլուխ . էլ այնպկս շրա.րչ պա. 
աեսփլ գմարՏնավ սրբսյն ոպյա ասձրալ լային զպանգխաուՀձիէՀն նորա և 
ղազքաաոէւթՆ նեդութիւնսն և գկարաան ի*–րեանչյ, և պայն որ աս. ինա 
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160 Վյսւր* 
%խՐ պյրէ Ձնացեալյ ահա եղի ևս էբրե– պաատրակ ար 
մեոաւ. ամոՆսքէն նսրա , և նարա գեացևալ յսճտսյթ աոե֊, 
ղի և ւ»ձ նստևալ գալար ոսաոց • նոլեպկս և. ևս 
վնացից *ի վ>արաևևրպս և *Էէևցայց սևաւ. ղամենայն 
սա֊րս կևնաչլ քոք"*) մահազանգ արում\ |^ս. չայթե ամե֊, 
նալն րաղարե լի*գ նմա ողորմելովդ նսրա է 

պատրէարգև ևպէսկոպոսօրե հանդերձ և. մեեա֊, 
Ժևևօթե պատևաէդ ղեա պատահական հանդերձիւտ , և 
ևգևալձէ վևրալ աախտքա որ ևր ոսկի և. ակակր պաաաւա֊ 
կանթ , և մտևալ ի յաղօթս որպկս և վսքքևլ էր սրբոյն է 
|#ս. ամենայն նևղեաէթ և ախտաժէքստ որթ մերձենալին 
9ի նշքսարս սրբոյն՝ բմշէյևքծ* յ ամենայն ախտից , և կաղթ 
և. կոյրբ և նևղևաէթ յա/ա>ց պղի"9 թժշՀևւ/և է |,ս. աէ*֊ 
րևյլքՏե տապան սրբոյն 9 և հրամայեցին սլատրիասրգթԽ 

^բևանսն կր և «ձ իմացան • և գովիին ղէօծ ահաճոյ սրբութք նորա 9 
յորմի և ^ ար այ և ալյյն սրսփլ կա կահ ա է– չային է \ակ ժողովոլրգր 
ղպթին լուեալ եթկ սուրբն այն որ յայսՏնեյաւ ՚Աչերսիանսսն կ որդի 
մեծ է պաարկի , գունդ աո. հալ րապպրն և ևկեալ պաաեալ կին ղսչա֊ 
չս*աե \յփէմիանոսխն և ղԽմ փողոցն Աք հալ կին է է*, լուեալթ ղձայն 
ոզրոյ ՛ի նեչտուոա ողբային և էօմ շաղոտն աո. հասարակ , և երա֊ 
նկին սրբոյ աո.% Խյ \Հվերսիանոսի % \ակ ղգֆշերն ղայն խնկօթ և մոմե֊ 
պինղթ չք֊յեչովց և էօմ ղարգուբ հոկեյին պաշամամբ և օրհնութեամբ 
և արաասուախաոն ուրախոլքձբ մինչև յաոաւօան > էւ մարմին սրբոյն 
երբեմն հանգարակր և երբեմն բորբորկր և հրաեայր և հոա ոանոյլ բու֊ 
րկր և ղմայլեյույանկր ղամէտնեսեան տ |քւ ամբոխն ևս թաղարին ոլ 
հեոայան անափ ղգիշերն ոպքո/ն > 
Ե“֊ էրրև ե ադե այ արեգակն, կամեցան հանել ղսուրբե և ալ կա֊ 

րային յամբոխկ րաղպրին տ էւ ասկ \յփիմիանոս • բերյի գանձ • և 
բերն ալ սփս-եյին, ղի ընդ գանձին գնայեալ նոյա՝ ճանապարհ չիյի, 
և ալ ոթ *ի նոյանկ գնայ ընգ գրամին սփէւելՈք ւ ՀՀ այնժամ աարակու֊ 
սեալ եղեն • իսկ թադաւորն ասկ՝ մի խնայեսյի ոչ» * Ա*^« իմագաւս՝֊, 
րական ղիթնուոըր յաո-աի^ նկեալ հարկանելով֊ մահակղթ անխնայ ղժս֊ 
ղովոլրդն՝ եղև ճանապարհ է է*, հրամայեցաւ գալ յեևմ եկեղեյեայ 
ՀքՐԳՔ Հ^հոձայի^Վ• և ուխսփէՀ՝ի պայծաոս»ւթք սրբոյն ա է*, բերն ալ 
եղև ամ ղարգթ և պ ա շամն ե այր, և այնպկս փաս. հհ և պաաուաԼև րուր, 
մամբ իՏևկսյ և մոմն զին այ չույելովյչ և սաղմս սի ւչ» և օր հնաւՀմբ հանին 
*ի աաննլ ՛ի աաճար սուրբ աո-աբեչոյե հկեարոսի և ԳՀաւպոսի է մինչև 
շինեսյեն պայեա»ւ եկեղեյի ըսա արժանաւորութե սրբոյ ասն Խյ, և 
անգ եգեալ հանգուսյեն % խ/^ *ի ճանապարհին ցաս-աք֊ եկին ախ֊ 
աաժկար , և ՛ի մերձենալ աո. սուրբն՝ աոժամայն բժշէլեյան և փաոա֊ 
ւոր աոնկին ղէտե • եկին և այ սա հարր աո. սաս սրբոյն և գոչկին՝ հա֊ 
չաեեալ եղպչ» և *ի կորուսա մաանեյպք ՛ի որրոյ նահյսաակկս աս% էՕյ է 
է^«– աեսեալ ամեննյուև օրհնուվմի և փաոա աային էՕյ > էւ Ննողյյ պյր֊ 
բոխ արաասուաչիյ ուրախ ութի չէուին , և այսու աո.աւել մֆփիմարե֊ 
յան ի սգոյ և 9ի արամութեյ իւրես&յ . և ցեկային ՝ի սիրաԱ իւրեանց 
բարեպաշսքչխ սչյնոթիկ , մոոացեալ ղէչարօան և ղսուգն իւրեանց ւ էւ. 
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բաաՏւալ պնշխարա երանեչւոյն է գի գիցէրն 9ի հանգստի • 
|^Հ. ոէ կարացեալ 9ի բագմուքՅ-ենկն գերիս ալյուրս *ի– 
յուղել ամբոխին , հրամէսքեաց պատրի արդն և մեծա^ 
մևհրրև գանձ բազում՝ արկանելցրիւ » գի անկ֊ 
ցքքն+ և բոնութբ բարձին գսուրբն և էրդ (էն քի հանգստի 
սագմոսիւտ ճւ օրհնութբ « |^ս. բաղում՝ բժշէլուքմ իւնր 
քիքեկին \ի հարց հանգստի սրբոյն % |^լ շինեցին եկեղեցի 
՝ի հերայ երանելւոյն, ճւ տօնէիէն զօր Հմնիման նորա աօն 
մեծ յամսեսՁ/ն փետրու արի որ օր հինգ կր ամսո/ն , 9ի 
էիաոյս ամենասուրբ երրորդումն հօր և որգւոյ և հոգւոքն 
արբոյ այժմ՝ և միշտ և յաւիաեանս յաւիտենից ♦ ամկն » 

այնպհ" ո ւրախօսթթ և արաասո ւ.գր ե օր հնութի և փաոհր աարնալ 
եքի ք^փար "ՐՐՀյ ^ հյ արնաթապաա աապանհր 
9Է աա2նպ> օուրբ աոարնչույն է է«. նրիո աւուրո »ձ է&ինյան 
մննամննՀ րապպրի ՛ի աա՜ճարհ անափ 4 ք նշքաարար պդա/ն , աո.րա֊ 
րնպաշա ծնոպան արթոյն կալովև ւֆփթարնչով^ պհոաա • նոյնպհ" և ամ* 
■4*^ ֊թ-՚պրէքԻ ^«^«ւ ՚ք հ-^որ "րո՚^էէ՚-ր"՝&• ՓէՒ 
յԽւէ* 

&&*րրՁա% պգրնաչն ՝Է պդասքն ղկաաարնալ պՀ"*$ի ^ք»* 
Գր^֊ւԿ »կ»նալ9ի ******** , 4 պհարոանին և համն 

+Խա1տՏ**և թհ որրան նկայ դ Հապավի 4 որ*էէ*ե 
4 *մարդ֊ հաո. ոպորմսւթե ՝ի նաո.այքպյն 4 ծաաաչրն ոշ նաննաձե 
իա, և ղկարգ վար և ալ նաւն բանութթ հոպմն/ն ել 9ի Հո.ոմ ՝ի ձնոն 
բանսարկուի մախանաի , և թհ պէարպ. պաանրապմ՝ յարոը *Է վէրայ 
պնաո.աղիր նավևաաիան 4 պկոփանա, 4 պհոսէբնրուՀժի որ վաոն աա 
ն սալոնն «քԱ^, 4 պկո/ա նքն զքպրւխ աաաանայէ աո. գրսաձա ծն ոպա էյն 
է"3* * &ե որպէ* խրաակր պեոաա որթ աո. նա գ ի էհի հաւաաաղով֊ 
որրոէ.թՆ նորա և ^պնութէրն , ՛ի յակր և ՚/) խոնարհուիՀք գ 9ի րապրրու.֊ 
թէ*% *ի հաո/բնրութք յօաարաիրութք *ի ժոէ֊ժկայուՀձք և ՚թ "հր իք– 
ամենհոե$ան % էքէ(,և Լ#էա4 քՀՍ* ** 1""քք"*Քէմեն, պարմ՝այնալ 
հխանաայվւն իպ. հէաֆնրոէվՏք նորա , մանաւ-անդ. րեգ նաքաաաինան պոր 
կրնալ կք *Է ծաոայքյ հօր խրոյ , է,*, յայի րապքոա-թԷաՀթ Հ-պայթի 
յԼնաէ&ծօթհ հանգնրձ » խք( ծնողյլ օրրոյն պ.աո% հե նձծանհթ չայքն 
ինպոսթէա%սն պոր կրնալ հր երաննքկն . 4 ւֆփթարնալ ափափհքի ն 
խնպ.ո*վ2թ չնուփն պաքրրաա ի^րնանշ վաաԽ անահաճոյ վարոաչյԽ 4 արուն֊ 
չնչնա^Խ աՀ գործ հի աո. ախաաժհաա 4 աո. այաահարա և աո. է*մ՝ ննա 
քնաըի է էէ շքննյին նկնզնյէ հայն^լ հանՀաոարան որրոյ աո% է*յ , 
4 աՏԽգ հանպ.ո±յի իա « 

Ի»4 նրաննլւոյն նպնն ապաաա*.որր սուր<ր գնրնպէՈոնԷ նորա , 
թոպն ալ պկշխանոավՅն պաափաձն իրնանյյ 4 պանրաա. մննո*Հֆն իլրնանյյ 
փաովի է է*, պֆնչանյնրքո րաժէնա արարին . պմինն աղրաաայ և վա֊ 
նորհիյ նաուն , և պչքին իաաննատյ հանի 4 նաո-այէր ապաանըոէ 
պնոոա *ի չծոյ , իկ պմիսան ուր նշխարր "րրպքե հի՝ նքփն ՝է նորողի 
ԽեեքՒծ9–*էՒ • և իրն"Հթ ~*ք ՐաՇ*–Պր կ"*$ն<պք •երե*ա֊ 
ննյրան ՛ի կննյապոքս 4 յաաձրլան աո. աոէ֊րրան Տ❁յ , և սրոա֊էՐ անձկոանալ 
էի՝** էքյ անաոն մնրոյ, որում* փաոՀ և պաաիս և գոհոԱՅի ք– 
սէանաւնո յաւֆաննիր - ամի % 

^ Ա 
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Ս»»»* պյր երկիւղած և աղնուական եղև միսդ֊ 
նակեաց > և. յաթոցեա/ կր նմա ած յ ամենայն ^ գործս է 
||ւէր(^ք սա կ ողորս առանց իմ ծղան էրա էյ է և գիրո ոլ 
*ոէր , այլ ^ իասեին՝ ղամենայհ գիրո աո.ակ ածկր % |^ւ 
յաղրատութ ոչ֊ կարացեալ իւր իսր%Էէ® *հ/Լ 
շր2հր ը**դ ^քհէք*** եգիպտացւոց որպես ղսնմարմքն է 

վասն նորա պատմեաց մե՜գ 11 յկար երանելի՝՝ եթե 
գնաց յ | * րյերսսնաչր րաղպր և. վաճառ եաց գիրերն եչէ կա. 

, փողահարի հեթ անոսաց քնգ րսան գահեկսնի , և. 
ռայեալնոյա գեր էս աժս գարձոյց ղեոսա 9ի քխակաե 
հալ ատ էն ♦ և իբրև մկրտեաց ղեոսա » ասե , ետ գթսսն 
դահեկանն ցեոսա % |^ւ նորա աղչսչեքն ղեա տալ րյէ» 
ադրատաց , դի դա եղև է ասեն , առիթ փրկութ եսն 
մերոյ « | %սկ նա ասե ♦ <1^ 4՜ ւ դո*ր տուր • էօ միայեա^ 
կեաց կէ նւ տերս է ղձեղ֊ մոլոր ե ալս , ողորմեցայ ձեզ֊ և 
աճ՜ դարձոյց ղ2եղ֊ յէ*Կքէ* • արմ մ ինձ թոյլ տատ , ^ է 

ուրեք գնացից շահելղպր։ \*ոկ նորա ասեն * հտյ^ 
րէկ * գեթ 9ի տարլոՀն մի անգամ* եկեսցես աո. մեղ֊ դի 
տեսցուր գրեղէ սուրբն անտի իքեալ յ\^յթէքնս ոլ 
հաց անելով֊ և. ոչ֊ կերակուրս և ոչ֊ գալ աղան, բայց 
միայե մի պարեգօսն ղոր ուներ» և երթեաէ 9է մէ$ 
տապարին աղաղակեաց և ասե • ողտ աթենացիր » Օքւ^ 
նեցեր ինձ » նորա ասերն • դինչ֊կ > ուստի ես և. կամ* 
որ պե*պ> էրն րեղ% |քս. էրա ասկ • ես եմ* եգիպտացի և. 
միայնակեաց 9 և յարեաե 9ի վեր այ իմ* իտորհուրդր երեր 
և ոչ֊ կարացի նոցա ղսլարտսե հատուցսնել* |քԱ. նղրա 
ասեն • ւս^ր էէր տյնր որ նեղին գրեդք ցոյց ղնոսա մեղ֊ և 
սգնեսցար տեղ֊* \*ոկ ծեքն ասե ♦ նեղեաց ղիս 1ի ման^ 
կա.թ՛եիմմկ արծաթսիրութք և ոչ֊անկի որ տաքի ղաքե 
պոոնկութ եսն • դար 2 եալ ոչ֊ ունի մ* ոսկի ղի (Դափեցիր 
ղորկորոտոսթք, որ ղի հայ գեևյիյ և կերայյ. պի ոյս 
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էրիս աւուրս էն և. #լ ևպիա 1 օս*(շ^ 9 և կարի ստիպկ 
ղի* որպկս պչար պարտապան • և. էթկ ԱԷ աամ՝ ուտէլչ 
ոչ տայ թեձ ապրիյ֊ա Տ^այնմաաՐ ոմանթ 9ի փիլիսոփայիցն 
իմացան ղիրսն և եաոմն նմա դահ էր կան մի տ \՝Կ»կ նորա 
աո է ալ֊ պայն՝ էրա հացավաճառին և աո. 9ի նման)կ մի 
հաց , և գնաց է ալ֊ տյլ֊ոչ֊ գարձաւ9ի տեղին « • ^այնժամ* 
իմացան փիյԷսոփս*յինՀ թէ արդարէւ ստոյգ՝ միայնա¬ 
կյաց այ կր այրն է սուրբ ծ էրն էէխ 9ի ուկային 
Հէաղստ , էրգիա անդ մամնիթէցի պոա& մեծատուն • և. ապա 
քաա աոաքթն օրինակին վաճաոէաց ղիերն նմա էրանէ^ 
Այն % և յէրա է՛րից ամաց դարձոյց պնա և պտօւն իւր 9ի 
ճշմարիտ հաւատս և մկրտէաց պնոսա % |^ւ յէտ հնգէ^ 
տասոան աւուր գնաց 9ի ոոմ\ և իջէալ 9ի ծովեզրն և 
մտէալ 9ի նալ գնացին ♦ կարծեին նաւորդրն թկ սմնիցի 
ինչ֊ թոշակ • ղի ամենայն պթ դիակ զւպյսճ որ 9 ինաւի շատ 
ծաիտ պիտոյ կ « | իբրև. * էր է կոյ եղև. ^ յաոաինմկ օրկ 
մինչև– ցհինգէրորգ օին և ծերն ոչ֊ ունկր ինչ֊ ուտէլցյ » 
ասէն նաւորդրն • ընդկր «ձ ա֊տէ* ք հա/րիկ ՚ ի**ո֊ 
սա. ղի ոչ֊ ունխՐ ինչ֊ւ |Նէրն ցնա. և Անդեր մտէր այսր տ 
|^ւ սակ ♦ էթկ էինաս ինչ֊ նալիդ արարի ք գաբձուցկթ 
ղիս 9ի տէղին ուր և դակին « Լս. իմևէալ֊ ոչ֊ գտին թկ 
ով֊ արկ պնա 9ի նամն ♦ ապա աոէալ֊ կէրակրէցին պնա 
և. տարան 9ի ^ոոմէ |^է մտէալ֊9ի ^րապչզրն ք գտէալ 
պաշակէրտն կ^ոմնեա ք որ և գէրէպման նորա գէո ևս 
բմշիութի աոնկ ֆ և էհարց ծ էրն՝ էթկ կ աստ կուսան 
արգէըսկսհ» է նա էցոյց նմա պգուոն կուսանի մի% որ 
րլօան և հինգ ատՐ չկր պոր աէսէապյ |հլ էկէալծէրև 
նստալ 9ի դուրս նորա ք և աոպթէաց աո. նա դաՁձ* թկ 

տ ասա է թկ միայնակէաց ոՏն կայ և կամի տէսանէլ 
քքէգէ |ակ նա ոչ֊ էբէր նմա ւպատասխանի♦ և կացէալ֊ 
պէրիս աւուրս աո. դրամն և5 ասկ ցացֆիվն թկ մուտ 
ասա9 էթկ ած աոստէաց պէս աո բէպ% Լ^այնժամ* ասկ 
կպյմն ♦ ածկթ ղնա այսր * մտէալ֊ աղօթէցին և նրս^ 
տաւ * (Ն^ ծ էրն ցկոյմն ♦ ղի նստիս այսր « կհք*^* • 
ԱԷ նստիմ\ այլ֊գնամ\ |Ն(ր ծ էլն ♦ ուր վնաս է կ*ղմն « 

4 1Նր*|1ք»ւՏ^#ք13,ա։փ^^Ն,1։#ր*։ աևալգսւ։ աԼգոարԷկ, ասա՝ թկ 
2 իբրԼ անոթ քկ յաա^սքիյկ % մԷայԽակնաՀե որ կայ աո. դարս, 
3 նանս դկ ապքֆկ մի դայր մաա^ ասկ՝ *ծ աս.պրևաէյ ւ 

*կլաա.կ»յս\է\ձՀյապջկքե.Հ,֊ 
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առ ած իմ\ ծեքն * կենդանի ես թե մՏրռեալւ 
կոյն * յաշխարհե աստէ մեռեալեմւ ծեքն « ^ 
հաճես եթե գահ* որ ասէրս գթեգ մեռեալ* արա 
ղոր ասեմս բեպյ արի ^քթ յ եկեղեցին և թալ տեսա^ 
նեն գթել մարդիկդ « |\»է կոյսե • րսսն և. հինգ ամ* ե 
ղիս ոլ ղթ կ տեսեալ և այժմ* տեսեալ ասէրն « 
|\»է ծերէ• * ՀաՀ 9 չասացէրր թե մեռեալեմ\ և մեռեաչե 
պաշխար հիս էրս ոլ իմանայ ւ 1 այս իբրև լուաւ 9է ծե^ 
րոյե% էրլ ար տարս և. եկն յեկեղեչզին * չոգաւ ծեքն և ե^ 
գէտ պեա 9է դուսն եկեղեցւոյե , և ասք, ծեքն ցկոյսե * 
թե արդարեւ մէրուէրալ էրս 9 արա պոր էրոս աոնէրմ*ւ |Ն^ 
կոյն * ասա ք Հայր իմա |Նէ ծէրրե * մերկասցուբ , ասկ » 
ճր«# և դու. պ^անդերձս մե՛ր և դիցուր 9է յուսս մե՛ր և 
երթիցուբ և. դասրձցույլ (նդ *%9 բա պստիդ ես առաջի 
և դու. պէքեէ • • եթե աոնեմր 9 ասեն 
մարդիկդ ղմկնջ եթե դիէ֊ահւպտ են 9 ^ ամոթ ե է 
|յյայ^ ծ երե* չասացէրր եթե մեոեալ եմ\ արդ մեռեըքյ 
պ^նլփոյթ ե փսսե ամոթոյ ա |Նէ կոյսե* աղաչեմ* ղճըշ*. 
մարիտ ծա ռայդ ^Հթի% բայց յ այդ մանկ այլ ղոր ինլ «Հ, 

աոնեմա Տֆայեժամ* ասե ծեքն* տես մի բարձրա^ 
նար ղի չես մեոեալ այլկենդաեի ես աշխարհի « |հլ 0Լ^ 

սաւ. կոսսսՏմե 9ի նմաեե ղխոնարհութիւ % 
|հլ նորա դարձեալ անտի եկն յ|*յլէրթսաեդր և աներ 

իղթրիկ աւեաարսնիկ * եաես պոՅն ըմբոն ե ալ վասե պարԼ 
տոուց 9 և վաճառեաց ղաւ ետարանն և ետ 9ի պարտսե և 
թափեաց պեա ւ \%\արդ 1 չառաք բան պայս ետես ադթատ 
մի մերկ սարսափեալ 9ի ցրտոյե 9 հաեեալ պսրսրեգօտե 
ետ ցեա է ք *բրև ետես ղեա որ ղճսնասրսրհն խաղաղու՝ա%❁ 
թեաե պահեք > ասե ցեա * հայրիկ * մերկացոյց ղ^թեղէ 
|^Հ. նա հաեեալ պաւետարսՁն ասե ցնա * սա մերկացոյց 
ղիս * և ապա վաճառեաց ղաւետարսնն » իբրև եէյե 
9ի խսւցն 9 ասե ցեա աչակերտն իլր պթարիա * հայր » 
ուր ե կսղոբն բո է | ցեա* որ դե ակ 9 առաբեցի պեա 
յառաի ուր պետն ե մեզա |^ւ նա ասե • ուր ե փէթքէկ 
աւետարաեիէքե % |Կւք նա ասե ♦ որ ասեր ցքա եթե փք*֊ 
ճառեա պինչս բո և տուր ադքատաց 9 ես պինչն վա2ճս^ 
ռեցի և իւր ետ ու. 9 ղի համարձակ քէցուբ սնդ ա 

||ա եղև յսնապատին ամս վաթսուն և եօթն9և֊պՀինդ 
ամ* ըՆդ հօրեղբօրե իւրումւ Թրա բաղում* անգամ* գը^ 
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սաէ»կք/ն արսատոյ գծղԸյ որ նստկր և ըս/ր • հարցաևկք/ն 
զսրստ2ճսոմն , և. նա ասկր • տկր իմ՝ Խտ յէս ցգանձ իւր 
և էրս կորուոի զնա % արդ չարաւ. տանֆէրլոց կ դիս % | Կւկ 
նղթա ըԱկէրեուՀՏե նմա հաց և ասկքաե • առ., էրդրյսցր , կէրր % 
և. վամն գանձուն զոր կսրսւոէրր ած տացկ ^է՚^ւ 
|^ւ նա ասկր% ամկն $ ||ա աշակևրտ կր սրբոյն ||^աքա^ 
րայ է և. րազում՝ բարիս արար աոաւ.1րլ .թան զա§$Լ միաք^ 
նակէրացսն ւ Աա դիրիս աժս յոտն Նկար » և. զևրկույս աժս 
քքեգ յաըՀաւ– "ձ էրժա-տ տ ||ա 1 վաիմճսեծցաւ. 9ի 
՝է խցէ աշակերտի իւրոք Օ պքարիայի ՝է փառս » 

Հ 

Վ,ԱՐ*ք. ԵԻ ՊԱՏՄՈԻ^ԻԻՆ 

Օ ՀՕՐՆ ՄԵՐՈ0 ՈՆՈՓՐԻՈՍԻ ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆԻ 

ՃՈՐ ԴԱՏՄԵԱ8 

ՍՈԻՐԻ ՀԱ6ՐՆ «ՏԱՓՆՈՏԻՈՍ 4 

ՄհՈ ԻՄ ասուր փութացաք ընթանալ և. լթեել ՛ի 
%երլ>սաղոյն անապատն աո. *ի աեսանեք ^3 ^ էց^ք *հ§Լ 
ոՅն եղխայը ՛ի նելտօագոքէ/ն լ>ան ղիս ծառայել ՛այ I ս– 
յարա.ցէրաէ չսգաք դաւ֊ուրս չորս *ի նևրրսագոյե աԱա^ 
պատն կոքս ոշ ^ ^աշակևքՈէԼ հաց կսսՐ Հուր է |^լ 9ի 
չորրսրգսլյՐ ասա֊րն զտի աչր մի փորրագոքն > կացի առ. 
դուրս այրին բախևլով^ գնա ժամ՝ մի ըստ սովորութք 
էրդթարց, յ ուռայովԼ թկ գուցկ իցկ ա/ն *ի միայնակևցաց # 

1 Ա» աո. սուրբն աբբայ |քար֊ քքր «լք էտի է քանն այ*պ\ա * 
կ"» ղնայնալ առարմամբ հրնշ^ վա«է հօրն §Էմ՝ոթկոսԷ ղոր պաա֊ 
աակայ և ընդ. հրնշաակս , և խօսև֊ ժնայյ սուրբ հայրն ^ափնսսփոս « 
•յնալ ընդ. %ա որ *ի մարղկանկ ոմա է– ապա *(. ք «ձ(է էլ գարձևալմիւս֊ 
Հայն կարօա&շկրաԽաանևլյայնյ՝ անգամ՝ հարանկր յիս խորհուրդ 
ժամանակի, և ամ՛փոփ և ալ ղեա իք, 169) ^(«՚քքիլ էիք– Ո1». 
գաոՅեայ անճառ, ուրախութթ ար֊ ք քք*««ք– •ք1*էտ| Հա յա , ՀԼարր և պաա֊ 
ժանաւորևալ ևրանութՆյ նրա֊ մութԸ սուրբ հարն ժերոյ նրիյս և֊ 
նևյէս այս հայր ՝Արապֆսն տ ()ա րաննլւոյն (քնոփրքտսքւ անապա֊ 
վաքսճանԽյաւ % սոսկանք, ղոր պաամհայ Ֆբ հայրն 

* Պ-**^*–^*»՝ Հ*էն 8հձ֊ ^ափնսաքոս , կահեր –»ի1ր էքք«*փ֊ 
է\այ ^րէտք ձաքքև հֆփ* յի^տքտիէ • 
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166 Վյսւր* 
ելջե յ™յրհԱ յայսմանե և հ^դիպևցայց ^ • I/4– րա֊ 
խեալ 9է բաղում* ժամս% ոչ֊ ինչ֊ հօհա*յ յ«–«®քէ պաաասլ 
խանի * |^«. բացեալ ղրլուրս ասյրթտ մՏոի 9ի նեքթս ասէր^ 
քոաի °ըհ^է^րա տեր * և տեսի ղա& ն սա էր ալ# ճ. մերձեցայ 
9ի հանդերձ արկսնելեաց նորա , ճ. առժամայն և դև. 
որսիս փ**շէ • և. շօշափեալ այմարմին նորա 9 դտի գնա 
վաէսճանեալ 9ի բաղում* ամացւ ՀՀեսի և. հանդերձ մի 
կախեալ* մերձեցաք և. յալն 9 և եղև 9ի ձեռքն իմում 
իբրև ղչիոշի , և առժամայն մերկացաք 9ի հանդերձից իա 
մոց և ծածկեցի ղմարմքքն վաքսճաներյքն • և յօժարու^ 
թեամբ բրեցի աւաղոխ ձեռամբ իմով֊ և ամէիո^ 

-փեցի գնշխարս նորա աալօթիլր և. բաղում արտասուպլ • 
|^ս. ելեալ անտի ևս չոդայ 1ի ներթսագ ոյն կողմ անա^ 
պատքն և դտի օյքլ այր մի 9 և տես ի առ դուրս այրին 
ոտնահետ մար գոյ 9 և ծանեայ եթե (նակիցե Ղթ աստ ♦ 
և սակաւ մի ժամ նստայ առ դուրս այրին բախերով֊ 
ղնա 9 և ոլլուայ ձայն ղուբուր • ապա յարուցեալմտի %ի 
ներթս 1ի յային և ոչ գայթ դտի է %արձեալելի 9ինաձանէի 
ղմտաւ ածելով֊ եթե ծառայ ատ այ ինակեալ ե 1ի սմա 9 
և 9ի գործ աղօթից իւրոց երթեալ իցե մատուցանել֊ 
ղառանձին աղա չանս 9 և դառնայցե անդեն 9ի բնակու^ 
թխ-ն էւր . կացի համբերելով֊ այտին ամ առ դուրս 
այրին , և փափագեի բաղում յօժարութլա հանդիպել֊֊ 
նմա 9 և յաալօթս կայի անդադար յերդո սաղմոսաց % 

|#ս. 9ի կատար ելաւուրն այնորիկ տես ի քաակս գոաձքոց 
ղի գային և եղբայր ոՅն 9ի մկք նոցա % Լս. իբրև մերձ 
եղեն առ իս% հայեցեալ տես ի գային ղայն մերկանդամ 
9ի հանդերձից և հերթ նորա ծածկեալ եր դժար մին նո+ 
րա, և կայի հիացեալ 9ի տեայւոին յորում եի% կարծեի 
էԸ*Լ 4էա ձ^ձ Գ^ԼՒ |/լ ^|քա եղեալի զարմացման 
ոտնակառեաց 9ի տեղւոին յորում եր% յաղօթս կալսվի 
թանգի բաղում անգամ յասյնմ տեղւոք ոգիթ ձա/^ 
ձեալ եին ղնա9 որպես և ինթն յետոյ մինչև 9ի վախ2էան 
պատմեաց ինձ % իմացեալ իմ ղայնճ /առաք մատու^ 
ցեալ ասեմ ցնա • վասն որոյ պաաճառանաց երէլնչիս 9 
ծառայ և նայ իմոյ • նասյեաց և տես ղգնացս 
ոտից իմոց և ծ անիր ղի մարդ եմ իբրև ղյթեղ* շօշափեա 
գանձն իմ և դիտեա% եթե մարմին եմ և արիան է 
իբրև ետես ղիս և ծանեասւ 9 գաահացեասք ղաի ասաց 
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մէքմն 1 տ Լս. ես աղաչեցի փոս հաւ անեցուցանեչով, դի 
մուծցկ ղիս 9ի փմնս իւ֊ր % |^ւ սուեալգիս մուծանկ 
յա/րՆ, հարյս&1–լուԼցխ ՝ թ1 ձրպկս նկիր այսը , |^է 
պատմեցփ նմա պի&սրհուրդս իմ* և ասեմՀ կամեցաք տե%լ 
սանել պծաոայս , որ էտն յաչսմ* ասն ապատի • վամն 
որոչ եկի հասի յալս տեղի % և ած ոչ֊ րնգունաչն արար 
դէէնդրուածս իմ* գալս • |#Ա– հար*քի $**•* ե֊ ասեւՐ* և. դու, 
ակր » որպկս եկիր ա/սր և– կամ՝.թանթ աափ էրն բնակութ-Է 
Հթում* յալսմ*անապատի և վամն "ԸՀք պատքճսսի էրս մերկ^ 
անգամ" ոլթտլ դգենչով֊^թոէ |^ւ ասկ ցիս* ^ յ«աւա^#^ 
դոխ նստկի , եղբայր իմ) ընդ միասյնակեացս 9ի փմնս միալ 
ըսԲաւթՆյեըկըթէ ք(\*ևբաքխրսյ և գ"քձ ոմսկէ կտաւոյ « 
I ս. մտքՏն յիս խորհուրգր և պմաաւ ածկի եբսնել յ այն մ* 
միաբանսւ թ և. միայն կալ աոանձին 9ի փմնս սւրէրբ , 
դի ընդունակ քինիցխՐ օաարաչյ սՏնցաւորաց ♦ և. միայնա֊ 
ցաք ք և այնու փութալի ասՁևսւլ մեծագոչն փորձս յա/ է 
Օ ա/* յօժարագօքե պմաաա. էսծէըսէ շինևչփ ինձ խուց 
մի փորրագոխ 9 և կաք ի նմա աոանձինն՝ գործելով֊ 
գձեոագործն իմ$ ք|^թ և բագսլյվի գալին աս. էս և ի*ընգ֊ 
րկին դնել ինձ գործ պապկաս իւրեամնց, ևոլսակաւ սասհ. 
ցոլածս քինկր ինձ յալնմանկ՝ պոր և բաշիկի յագթաաս 
և 9ի կարօաեապս և յոաարս է ամենաչարն և բար իալ 
աեացն և թշնամին արդար ութ\ նախանձեալ ընղւ իս 
յալնմ* ժամու՝ կամեցաւ խափանուՅե աոնելինձ յայնչ 
պիսի րասրեաց յսժարսւթ^ն որ աո. ած • մտեալ 9ի միտս 
կնոի միաքնաւորի գալ աաւ իս և ի/նդրեաց աաւնելիւր 
գործ կտաւոյ 9 և ստիպեաց փոս այսն չար գասլտսաւ իս 
բադում* անգամ) մինչև, հաաեսրձակել մեր աո. միմեսՏնս 
9ի սսվորութէրնկ չիգեքութեան և մերձաւսրիլ և գծամեջ 
րագոլէտն ևս կաաարելմեգ֊ գցաւս մեդացն ք և կացեալ 
9ի մեղս չարեացն դչսմիսս վեց % |^ւ յետ աքնորիկ դմտաւ 
ասծկի պա/աիՏ2ճսն կենցադցյս և դարձեալ էլյաւիտենա^ 
կամն և պմեծ դատասսաոամնն և դիաւարն արտարին ևգամնլ, 
ԺԼ հա և պ«6տան սըգսճէքէ 
լինել կերակուր ք ասացիցանձն իմ\ վալ Հէեգ9 սէնձնիմ^ *# 

, * գսոՀ%% . յ այնժամ՝ ո Հա գա է.֊ րայԱր • այլ արգ պինլ ար արիյ և 
րՀալԼրկրպագԼյպթէ քակ Աս։ սրպկս ապաաևյայր ։ ^4. պմաաւ. 

9 իմ՝՝ թկ յ որ աքիսի սփպմ* աեևալ ասեմ՝» քաւագոյե կ տ 
ասգեյար և գսւ-այե կորսաևան րեգ 
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188 «յւր* 
ըսւագոքն կ յասւեևլևրթալ յ անապատ և փախ^ 
չևլ 9ի մևրդաց ւ | ս. առժամայն յարուցևալ թողի ղամև^ 
նաքն ստացա֊ ածս իմ՝ և. ղիքևն ղայն ք և. ևկհրալ հասի 
յայս տեղի անապատիս և գտի գայրս ղայս և. ղաղթիւրս 
և ղծառս ղայս ղարմաւևնի% որ ( պատճառ. կևնաց իմսց 9 
ղի յամևնայն ամի բևրկ նղիոյգս ևրկոտասսն 9 այցքքկյն 
կ ամծևաէն ողէյոյլ մի, և ողէյոյղն այն բաբական յ/նի 
ինձ ղաւ֊ուրս երեսան 9 և. յետ այն որ է կ հասսնկ միսս 
այլ և֊ս ողիոյվն, ե֊ այսպես կերակրիմ՝ ղաւուրս կենաց 
էժոց ՝է շԵօրհաքէ այ. և. այլոչ (նլ «ճիմ՝ յայրս յայս– 
յիկ ոչ հաց կևրակուր և. ոչ^զդևստ աեճքքե էմոյ * |՝ յլէ 
ց գես տիկն ղոր ունկի% պատառոտուն Տպև. ք և. 9ի յերկա^ 
րութ*ֆ ժամանակիս հերովդ գյխսյ ի*նյ մարմին իմ՝ հաՏլ, 
գէրրձ անգամզթս ծածկեալյթնի • և. այժմ՝ երեսան ամ՝ 
կ իմ՝ մթ*չև– բնակետլ եմ՝ Հյայսմ՝ անապատի, և– ոչ֊պա^ 
կասէրաց ինձ ցօլ երկնային աո. 9ի կեցուցսնելղիս, և աչլ 
էրմ՝ 7ճսշակեալբնաւ հաց մինչև, ցայսօր է 

1^ *“5ք– է*՝ ւա.1րալյարդար*/ե յայնյսձկ՝ հարցի 
Հևա և ասեմ) նախ 9ի սկղբսճն յորժամ՝ եկիր 9ի տևողիս 
յ այս 9 աշխատեցար յոյժ թև ոչ* նա պատասխանի 
ետ և. ասկ ♦ նախ յսքժ աշխատութիւն կրեցի , ով֊ 1րզ^ 
բայր > և 9ի բաղում՝ սդթյարՀն յևրկիր կործ անկ ի ղսնձն 
իմ՝ թախևյուի ղկուրծս իմ) և. ոչ֊ կար և ի բնաւ 9ի վեր 
անել պգ§ուխ իմ՝ և. կամ՝ յսսնկացութբ կատարել ղա^ 
պօթս իմ) այէ յաղագս յոյժ տրտմութեսն սրտի իմոյ 
ղսնձն իմ՝ յևրկիր կործ սնկի , և թաւաչելով֊ ընդ գե^ 
տթն կատարկի ղկարգեալաղօթսն > և աղաչեի ղբարևչ. 
գութն ած յաղագս փարատեցուցսնեըյյ յինկն ղտագա 
նապ սրտի իմոյ և. փասն փրկութն սնձին իմոյ և 
ւութևան էՌրղաց իմոց , բաղումս համբերեալ այսպիսի 
էոսնքսնաց մինչև.1 9ի ցաւս մարՏնոյ հիւսնդութէր սն^ 
կանեի • |* միում՝աւուր կայի նստեալ և. եղև գի տագ, 
նասպեի յ"/*և քի չևրգե ի*և1կ , և. տ երսանկ ի այր մի փաոա 
ւորագոյն ղի կայր առաքի իմ՝ և. ասե ցէս ♦ գի ե –թել և. 
գինլ ե տագնապ սրտի ^թո 1նոյնժամայն իբրև, լ՝ուայ 
ղայս 9ի նմսնկ » *ԸՓաց*հք ե ասեմ՝ Հևա • այո տկի քէարդ 

1 և և արանէւթնաճոք որ վաա\ $Ոպայ ք այլ ալ յաւոահա֊ 
ոսէւթԽաՌ ք յքևչի * 
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^ 3~*–ե յհյ* • 58» /*** պչ*Լղթ յպ՚՚հր 
տագնասպիս է |^ւ ^ւ/* ցուցեալ գաեղին 9 և նորա յարձաս֊ 
կեալ գձեսՏան մխեաց ղմատունս իւր 9ի կողս իմ՝ և պա֊ 
աաաւեաց իբրե֊ սուսերւաւ և եհան արտպթս գչեարգս , 
ևնացաւկր յոյմ 11^. 4*^8»քվեըսն "ք Կ(խ ՝ինմա , 
4ւ աեպթրեաց զաքն ձեոամբ ի*ր**վԼ 4.1 դարձեալ անարատ 
ղարձոյց այՍա 9ի տեգի իւր ♦ և շօշափեալ պամենասքն մար֊ 
աքինա իմ՝ օրհնեալ ձեոզթ Է՚֊րովթ և օ^այք^րյ գսլատա֊ 
աւեալ քօյօ իմւ |#ս. ասե ցիս • ահաւասիկ ողջացար ք այլ 
մի ևս մեղանչեր% գի մի ևս չարագոքն եղից ի րեալ այլ 
ծաոյգյեա տեսան այ յաաայսմհետե աքինչև յաւիտեան % 
|^ւ ահավասիկ յայնմ՝ օրե հետե բժշիեցաւ ամենայն 
մարմին իմ՝ և դադարեացցաւ ^էրգի իմեյք և կամ՝ ամնա֊ 
րատ յայնմ՝ օրե հետե օրհնելով֊ շած և փաաւասորե֊ 
սՀ. գնա յամի յաղագս բաղում՝ գթութ1է իւրոյ • 

| ս. իբրև պատմեաց ինձ քօ^ք ամենայն, աղաչեցի 
պէ** էթԿ֊յպխ՚է՝ գծշքրծ ը**դ նմ2ս Գ ՒցՀՓ* Ւր • I/1– 
նա սակ* «ձ կարերս ք եղբայր իմ) ընդդեմ՝ կալ պաաե֊ 
րագմի բանսարկուին $ |\^ււ յերա այսորիկ աղաչեցի գնա 
ծանսւյյաներլինձ ղանուն իւր % |^ւ ասե « Հիժոթկոս կ 
անուն իմ\ յիշեա ղիս ևաղօթեա վասն իմ) եղբայր իմ՝ 
"հհհ%.*Հ տեաոնե> գի ած կատարեսցե աո. իս գո֊ 
ղորմութ֊ի իւր որում՝ արժաեացայց« |^ւ էրս ^Հավնոտիոս 
անկէրալ աո ոտս նորա աղաչեցի գնա օրհնիէ ի նմանե 
գի աղօթս արասցե *ի իմ\ | ս. նա ասե ♦ տերն 
մեր ՏՀթ օրհնեսցե գթերգ և փրկեսցե յա մեն աքն 
որոգայթից բանսարկուին և ուղղեսցե գճէմնապարհս 
Հլո % ի խաղաղըւթ իմն՝ հասանելրեգաո. ամեն աքն սուրբս 
իւր այժմ՝ և յաւիտեան % |^լ իբրև սրհնեցայ 9ի նմա֊ 
%ե Հև ընկալեալ գաղօթս նորա յօժարութեամբ. համն֊ 
դերձ* բաղում՝ ինդութեամբ. աիաաւաւաարեի ղած յաղագս 
բաքի օրհնօլթէյև զօր ըՆկաքայ յէրրս&Լը/և Հքւմձթկէ,֊ 
սե ♦ ե. այնպես երթայի գճանասլարհս իմ՝ ուրախութբԼ 
դաոնալով֊ 1ի բնակուքմիւնս $ 

|^ւ դարձեալ միւսանդամ՝ վարսքներ յէս 
իմ) և տրտմեի մհք^% գմտաւ ածելովլ եթե յ^ձ 

է և Խպև էս^ա^ևալ^խաաեալաաև և հաոաաամրչյաւ աեպք&է էւր *ղա 
# 5#քա& • և •Ոսաաշեալ եդ. քայևալ • և շջշափԽալ* 
գաբձեալգիաբգ խէ 9ի աեՀ իպ.. 
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կեանը իմ և կամ ըագստավարոսթքս • և կացի ոլ սա^ 
կաս ասուրս խորհե՛լովդ գայսպիսիս , և֊ վչսրասնեալ կարօ^ 
Աք եի ածահաճոյ աւձն այն որ ի կ արգարոյ գհետ երթալչ 
|#\ւ 9ի աեարալյասիրութ^կն այ ծագեաց յիս շնորհը իմաս~ 
տոսթ1ե և ոլ սնփոյթ արարի գիենաց Էմհց , այլգար֊ 
ձեալ միսսանգամ յարեայ և. չսգալ ևս 9ի ներըսագոխ 
անապատին Ը***է ճանապարհ անբնակ, ուր են ազգն որ 
կոչին ||՝ագինտձտ > |^ւ գարձեալ յոյմ փհքԹ եգև ինձ 
թե իցե հթ որոշեաէ 9ի նելտսագոլն կողմ անապատին 
որ ծաոայիցե %» գի արմսնասորեցայց և նմա հանդիդ 
պիէ* |#^<– ասլսմ “ճանապարհի սկիզբն արարետլ աոիընգ 
իս հաց սակաս և քուր ամանովդ որ բասական եղեն ինձ 
գալարս չորս • և յետ ասուրց չորից սպաոեցաս կերա^ 
կարն իմ՝ և ըմպելին և տրամեցայ յոյմ , և նոլնմամայն 
գարձեալլ գօրացայ գմահ աոյաքի աչաց իմոց տես անելովդ 
և գաճն ամենեցոսն օգնական անելովԼ ընթացայ գճանսՀ, 
պարհն այլևս ասուրս չորս և գիշերս չորս ոչինլ ճաշա^ 
կեալ ամենևին • I \ւ գարձեալ նեղասրտեցայ յւյմ 9ի 
բագոսմաշխատուժն և անկեալ յ երկիր կործանեցայ 9ի 
կարօտուկ կերակրոյ, կարծեի մեոյռ/նել ինձ 9ի նմին մալ, 
մու. է Լ\այնմամ տես ի այր մի փոաասսորագոյն մերձ ե^ 
կեալ աո. իս և գձեոյս իւր եգ 9ի վերայ շրթանց իմոց 9 
և իբրև գր-միշի ՛ճարտար որ դեոլ արկանիցե՝ ասյնպես 
ակն բացաս և աոմամայն գօրացայ իբրև թե ոլէցեմ՝ 
րաղցեաէէ |քս. իբրև աոեսի գմեծամեծ ատս/նչելիսն գալն 
և գահասոր գօրոսթին եգեալաո. իս է յարեայ գարձեալ 
արախաթբ մեծաս% գնալով յօժարաթլէ գիասնապարհս 
իմա |^ւ գնացեալ այլ ևս ասուրս չոըս և գիշերս չորս 
աշխատեալ ակարացայ յոյմ, և համխսրձեալ գձեաւս 
իմ՝ յերկինս յաղօթս կայի աս. ած • և ահա գարձեալ 
տեսանեմ գի գայր աո. իս այրն այն փաոյաւորագոյն գոր 
տես ի յաոաքագոյն , և օծեալ մատամբն գշրթոսնս իմ% 
աոի նովաս գօբութք բագոսմ՝ և չոգայ գճանապարհս 
իմ՝ մինչև կատարեցւմն ասուրը հնգետասսՏն ընթացից 
ճանապարհի իմոյ < 

ահա տեսանեմ այր մի 9ի հեո֊աստանե յոյմ ա*~ 
հասոր տեսլեամչու գի զայր և հեր քլխոլ նորա բագոսմ՝ 
յոյմ , մինլ գի այնոս ծած կեալ լիներ ամենայն մարվթ*ն 
ի*֊ր է ե գիմզլ/ն ահասոր և 9ի զգեստից մերկ և տերև 
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թանքարպ սփածեալ աքն էր պմիքպՏե խ֊րսվթ • |#ս. իբրև 
ախպէս մե՜րձ եդև֊ աո. իս, երկեայ յսքմ և. ընթացաք 9ի 
ֆայմ*\ստորոտ լերինն և. ելի 9ի վեր 9ի լեսումն 9ի տեղի ինչ֊ 
բարձրագոչն յսքմ ե. բաղում* ղարհուրանթ կ*ձպան ղիս% 
կարծելով֊ եթէ մար դա կերպ ղաղան իցէ % նա իբրև 
եհաս աո. ոտս լերթն մերձ աո. քարավան ք ասնկեալ մեկ^ 
նեցաւ լնդ հովանեաւ վիմին , ղի էր տկարացեալ 
9ի բաղում՝ ծերութք; անձին խ-րոյ և 9ի կարօտութենէ 
կերակրող է մանաւանգ 1ի տօթոյ և \ի խորշակէ բաղում* 
աշխատութքն ղոր կրեալ֊֊ էր յանապատին է |^ս. նասյե 
ցեալ֊֊ *ի վեր կ**քս *ի կՈէքի% քերթն եաես ղիս 9 ձախ եա 
և ասէ ♦ էք աո. իս, ով այրդ սրրոանեաԱ ըսնղի ես 
մարգ եմ* իբրև ղթեղ֊ և բնակեալ յայսմ* անապատի 
վասն անուսն տեսան մերոյ \^խի է | \ւ իբրև ը^֊այ 
գաք" ի ծերսւնւոխ սըբոյ, իքի յօժարութի և սնկայ այլ 
ստսնորա յերկիր % ասէ ♦ արի կաց, որդեակիմ՝ 
ղի և դու ծատւայ քցես այ և սիրելի սրբսց% էփք1*֊ 
սպօթեաէ֊ յարեայ և արժանաւորեցայ նստել֊ հսնդէպ 
նորա , և սկսայ խոսել ընդ նմա և 1 աղաչեցի ղնա ղի ա֊ 
ոասցէ ղանուն իւր և ղվարս կենցաղավար ութ 2ր էւրոյ տ 
| \լ աո է ցիս♦ ^խսփրէսս է անուն իմ*9 որդեակ իմ*, և 
այս վաթ սուն ամ* է ինձ յսնապատի աստ բնակսւթ2ր\ 
և շբքիմ* ընդ լերթա յայսմ* անապատի կ երակը ելով ի 
շնորհալի* այ , և մարդ բնաւ ամենևին ոչ֊ է իմ* տեսեաէյ 
բպյց Գթ^ւ՝ * I,– **ախ Քան էք**& ^ 
աստ% էի բնակեալի վոնս մի աղաաուակսն% որ կոչի եո.^ 
միպապիաացւոց, ուր էին բնաոկեալ 9ի նմա եղքւարթ 
թուով իբրև հարիւր՝ որբ էին համախոհը միմեսնց և 
համակրածը , և էին 9ի սէրն այ ամեներեսն կատարեալ֊ 
խաղաղութեամբ տեսան մերոյ Հ^խի և ճգնէթ* 
աո.ոո ելըսն ղչաւաւել բաղում* աշխատութեամբ փա^ 
ոյաւորելովղրարերարութիւմն այ % | կացի սնդ մինչև 
հասի 9ի չսսէ հասակի կատարելութեան , ուսեալ և 

| և յեա հարյաանևլո/և ղինէն և իմ* 4ւ մխիթարիլ ՝է բա ղու.մ* աշ* 
ղաշխարհէ և ղիդբարյ , աղաչիյի խաաու֊թեանյ ։ Է*, իբրև մ֊աևշայ 
ղիա բաղում* անգամ* ղի վաղվա֊ ասնլ ինձ ղանուն իւր. և ղվարս 
ղակի ասա այժմ* ասասշէ Հինչ֊ չև կ&նւ/աղավարութ նան ի*րոյ , ասէ 
Գ "ձդէ"էխ ասաի ևլի ալ իյէվթ , քիս . ալո որդնակ , ասսոքիյ 
ղի ծ՜ ար աւի էի լսնլ ղսոլրբ վարս ղէօմ* վի ըսա մի ոքի • ^սրդ անուն 
նորա ևյադնչրո.յանէրլ ղփափադ քՀ որդնակ ք Անսփրիոո է, Լ այս * 
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վարժ ծալ֊ դաստուածսիրքաւթի 9ի սուրբ հարչիե և դհա֊ 
ւատսն ՚ճշմարտութ ծան և դիանոնէրալ աղօթոն բարև^ 
պաշտութրւ % |#ս. ու սև ալ֊ և կատարևալ դամ* լուայ 9ի 
սուրբ հփրրն պատմելով֊ միմևանր յա ղազս ւտսնչևլի և 
ածասկր սուրբ հպն մևրոյ յպիայի մարգարկի 9 որ դօ^ 
րարևալ յայ հաճոյ ևղև նմա համբևրութին իւրովյ և 
ադօթիոբ և պահսվթ պոր կրևտր յ անապատին1 վևլւա֊ 
րաւ ւ |քս. դարձևալ վասն սրբոյ կարապևտին \\ոհ*սն^ 
նու ք պոր ոչ֊ ղթ ևրբէր ևղև նման# նմա և կամ՝ կրևար 
դվարս նորա և պոր քնչ^ արար յանապատին մինչև յօր 
ևրևևրյյ նորա |Փրայկլի է էրս վթճսբանկի ընդ սուրբ 
հարսն որ կին 9ի վանսն և ասկի • և դի արդ իրկ որբ 
լճտակևաէ իրևն յ անապատ ի ^Տ»4լ նորա վևրագոյն բան 
դմևդ֊ աո. ած՝ ւ |^ս. նղթա .պատասխանի տուևալ֊ ասևե 
բիս # այո որգէրակ ք վևրագոյն էրն նղթա բան դմևդ֊* բան^ 
դի մևդլ յարա ժամ տևսսնևչով֊ դմիմևսնս մխիթարիվր 
Է միմևանր 9 և դաղօթս մե՛ր 9է միասին կատարևլովյու^ 
րաքաանամր, և յ որ ժամ բաղցնուվթ պկէրակուր մևր 
պատրաստական գտսնևվթ 9 նոքնպկս և յոր ժամ ծարա^ 
ւիվբ գոյ մևպ քուր աո. 9ի յարբուԱե 9 և ևթկ հանդիպի 
ումևթ 9ի մկնք֊ անկանէրլ9ի տկարութի1 նոյն մխիթարի 
յևղրարրն վասն լքնևըյյ մևպ֊ 9ի միաբանութէր 9 և ևթկ 
աոաւևլագ ոխ ինչ֊ կևրակրոյ կարօտսնայրկ ղթ 9ի մկնք% 
պատրաստևմթ միմևանր յա դադս սիրոին այ ւ | \սկ աքնբ 

բնակևալ֊ իրէրն յ անապատ 9 յայսմ ամէրնայնկ թա^ 
փուր չինին 9 բանդի ուստի գտան ի աո. նոաս այս • և. 4*^ 
թկ ննրդոլթհքէ հասանիրկ նորա կամ մարտ պատևրապմի 
որոգայթիր թշնաաէւոյն է ուստի գտանիրեն դղթ աո. 9ի 
բաքձրլևրևլդսիրտս նորա կամ մխիթարևլվնոսա սի^ 
րոէխ այ և. դօրարուրասնևէշ և ևթկ կևրակրոյ ինչ֊ րսն^ 
կանայրէն 9 ոչ֊ դիւրաւ կ նորա% գտսնևլ դաքն ♦ նոյնպկս 
ևթկ ծ ար աւի ղթ աոնոսա 9 քուր ոչ֊ գոյ նորա աո 9ի դո֊ 
վարումն տ անաւանգ ևս աոաւևլբադում աշխասաւ^ 
թիս կրէրն այնպիսիտն9ի սկպբաէն յ որ ժամխորհին կևալ 
9ի բնակութի անապատի և դծաոայութ^ի այ յսնձն աո^ 
նուն% տայով֊ 9ի 2(գնութիա դսնձինս իւրևանր 9 և յօժա^ 
րին համբևրութրԼ տանևլ֊ բադրի և ծարաւոյ 9 որբ և 
պ գաղտնիդ պատէրրադմ բանսարկուին փութ ասն յաղթա^ 
հարծԼչ և դամենաին նէպ֊ և դանձուկ ճանապարհ որ կ 
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9է ակր գնան նղթս , գէ մի րևաւ. յաղթէցքՏ» \է թշնա^ 
մւոյն շար նաց ♦ վասն գի յոյժ փ**քԹ կ նորա հանապագ֊ 
վասն այնոցէկ որր փափագ քան այսպէսէ 1ճսնապարհացար^ 
գնէ֊ (էքննը և խափանումն աուննլ փորձելովդ զեռաս ամե^ 
նայն հնարէւթ , գէ դարձուսցկ գնոսա 9է րարէոթ 7ճսնա^ 
պարհկն 9 ոչ^Ձնայովնոցա9է ՝ճդնութի աշխատութէրն 
և. աոնուլ գմեծամնծ պարգնւսն այ յ որ ժամ՝ նլաեէցեն 
է մարմեոյս տ 1| առն պէ որր համրեր են էմասաութէ. *է 
7ճէնու.թրս նեղութէց 9 հասանկ աո. նոսա րարնրարէ 
անառն մերոյ գթութ*քտ աո. 9է հատուցաննլ վարձս գոր 
վառն այ համրնրնցթ ♦ որ և. 9է ձնոն հրնշտակաց ^I.V 
րոյյ սրրւույ աոպթկ աո. նոսա դչպկտս կար նաց կնրակրոյ 
և. քուր րխնսգլ 9է վէմկ » որպկս և մարգարեն | Հսայէ 
սա.ցանկ՝ թկ որ համրնրնն տնաոն՝ չցցթն րարութէ. և 
թևս աոնուցան և վնրանայցնն էրրև գարծուէս , գնան 
և »ձ րաղցնան ք ընթանան և ոչ֊ աշխատքն ♦ և գար^ 
ձնալասկ% թկ ծարաւնաց արրուցկթ քուր *է վէմէսց 9 
րնձնղնցան * նոցա քանքարը խոտոց անապատէ ,թադցր 
9Է և 9է կոկորդս նոցա էրրև գխորէսխ մեղու. % 
|^ւ նթկ հանդէպնսցէ նոցա չար քնչյ կամ% մարտ Գ Թըլ, 
նամԼոյե յսունկ 9է վնրայ նոցա 9 9է նմքյն ժամու, յոր^ 
ժամ* պձնոսս էւրնանց համրաոնայցնն սու տկր աղա^ 
պառկելով֊ և աղաչնյովյ վսպվաղակէ 9է տնաոնկ սուարէ 
9է վերուստ աո. նոսա օգնականութէւն > և ցրունսցէ և 
փարաանսցէ 9է նոցանկ փորձութէտ նոցա յաղագս 
մար էտ հաւատոյ և սուրր որտէց նոցա $ "ճ եէ 1Հ֊ 
ւեալ հ>ո , ով֊ որդնակ է գոր արկնալ էն ընդ քըոէ1^ թկ 
ած չմոոյսՏնայ գսնանէխ էսպաո. ք և համրնրութէտ աղ^ 
յյաաաց ոչ֊ կորէցնն յաւէտնան ♦ և դարձնալ ասկ% թկ 
ղկէսմս նրկէւղածաց էւրոց աոնկ տկր 9 աղօթէց նոցա 
յսկ և փրկկ գնոսա յամենասյն ննղութՆց • րլսնգէ ած 
կ որ հատուցանկ էւրարանչէւր ըստ դործոց և ըստ աշ^, 
խատութե այնոցէկ որ համրնրնն վառն նորա % | ն^ 
րանէ էցկ այնոցէկ որթ աոնէցնն գկամս այ 9է վնրայ նրկ֊ 
րէ 9 գէ հրնշտակր սպասաւորեն նոցա ցնծութր և ու^ 
րախութր և գօրացա ցս/ննն գնոսա յամենայն ժամ* 
ԺԷնչ֊ էցնն 9է մարԱեէ % 

I էՆ1* ձնպևյան ւ 
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Օ ա/աաէկ ըւէալք Հ ՝է հարց* "ք ^ ՝ե 

վաԱսԱ յա/Ա > և ուս ե աչ 9ի նսցսնկ ես տաոապեաչս ||^ 
նոփրկոս | նս/ԱմամայԱ ^աւ սիրտ իմ* րաաչցրութթ. և. 
հոգի իմ* աոյաւեչապկս րսն զխորիսխ մե՛ղու. • և. դԽր֊ 
ձեալ րմնկի գրամն 9ի նոցսնկ և֊ ստուգկի՝ սրպկս յայլ 
ինլ պատճառ, գրամս հսնեչաԼ % |^ւ 9ի միում* գիշերի 
յարուցեալբագում* յօմարութբ ստի ընդ իս հաց ԱԱՀ, 
կաւ և 2րւր գոր կարծկի բաբական չին ել ինձ գալուրս 
չորս և. փութացայ ղևորելի տեաոնկ մար դաս իր ու ^ 
թեռն իւրոյ ի հասան ել ինձ ի տեգի ուր կամիցի քնա֊ 
կեցուցսնելպիս ած % | իբրև եչի 1ի վսնացե ՛ի գի^ 
շերքէս յայեմիկ ք եկի աո ճսնապարհաւ չերթեն որ կ 
մերձ 1ի մուտս անապատին, և տեսի ըյյս մեծ առաջի իմ\ 
և գաքե տեսեալ ղարհուրեցայ յոյմ մինչև խորհեցայ 
յերկիւպկն դաոնալև չքնել ինձ 9ի տեդւսին ուր կա/ի 
գատւաջթմս % ք*սչա դարձեալ 9ի վերագոյևսԱ եղեալ 9ի 

կիւղինք երևեցաւ ինձ այր մի փաոյաւորագոյԱ յոյմ , 
և եղեալ մերձ աո. իա սակ ցիս • մի երկնչիր ք գի ես 
եմ* հրեշտակ տեաոն ամենակալի որ արսհեմ* գթեզյհա^ 
նաարսգլ9ի տքաց մանկութ ենկ րումԱԷ % և պարգևրդ այդ, 
որ արժսնաւորեցար 9ի տեաոնկ չնթանալ րեղլ գճա^ 
նապարհգ պայդ կատարեսցին * ասացեալգեսՀա 
ցատ 9ի միսաին և հասար յսնապասն իբրև քեց մղոԱաւ 
ճանապարհի կամ* եօթն , և տեսի սնդ այր մի փոբրա^ 
գոի* | և մերձ եգեալ աո. դուրս այրին խորհեցայ իմա^ 
նալ եթկ իցքի հթ բնակետը 9ինմն եթկ ոչ* և. բացեալ 
գդուրան աղաղակեցի և ասեմ*՝ որհնեա ակր , ըստ 
վորութէր յխասկր եղրարց է |^\ւ ահա ել անտի այր մի 
ալևոր պատուակսն և գեղեցիկ յոյմ աեսչեամբ և ե^ 
րեւտ նորա պայծաոյացեալշԱպ*հպն այ % և. սնկայ աո. 
ոաս նորա 9ի փերայ երկրի և երկիր պագի նմա 9 և նա 
ձեոամբ իւրով յարոյց ղիս , ողխւսեաց գէս և սակ ♦ դու. 
ծ*– եղրյայրե իմ* | Հեոփրկոս և. գործակիցն իմ* 9ի ակր • 
մուաք որ դե ակ , և ած օգեակսն չէցի Հէեդ և Տ&ասցես 9ի 
բարութե 9 որպկս և կոչեցար 9ի տեաոնկ կատարելրեպէ 
գդործ ըստ երկիւղի նորա » |հլ իմ* մտեալ կացի աո. նա 
մինչև 9ի սակաւ ալյուրս , և փութ այ ի ուսանել 9ի նմա~ 
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նկ պտյյսրՏրս սրբութՀր կրժնից » որպես և ե՚ղև իսկ ♦ ^ււձ^ 
պէ ուսոյց ինձ լՀսքս միայնակեցաց % Լս. իբրև ծանեաւ 
ելանելին եթե հոգի իմ* լուսաւորեցաւ \ի յուսուցա^ 
նեըյյ (անձ պտլործս բարեպաշաութՆ հաւաաոց տեասոն 
մերոյ և. ընդդեմ* կալպ աղտն ի պատերապ^ 
մաց բանսարկուին և երկիւղէ զոր և. ինչ֊ իցե յանապա^ 
տի՝ սակ՛ ցէս • տար այց պյտեզ յայլ֊ևս նելտսագոյն ստնա^ 
պատ 9 պէ բնակեսցես յայրի միում* աոանձինի 
աշքսատսւթիւն . էթանպէ յայդ իսկ աոպթեցար յքայ ըստ 
նաքսաքսնամևւ թ1ր % պէ բնակեսցես 9է նելտսագ սյն անա^ 
պատն ւ |^ւ պստլս նորա ասելով֊ *քէ*% ,յաըուցեալ գնա^ 
ցար 9է միասին 9է նելտսագոյն կողմ* անապատին մինչև 
յաւսւրս չորս և. գիշերս չորս * ^ հասար աո. քսուց մի 
փորրա գոի յ որում* կայր աո նմստ ծ աո արմաւենի տ |^լ 
(սոսեցաւ ցիս այրն աքն պաաուական և. ասկ ♦ ահա այս 
իցե տեղին որ պատրաստեցաւ .թեզ է մարդասիրու թ էն 
այ բնակել֊֊ 9է սմա % | ս. կացեալ յայնմ* տեղւոք աո էս 
այրն այն պատ ու. ական պաւուրս երեսուն ուսուցանելով 
ինձ պվարս գործոց բարեաց » և յես» աւ ուրցն երեսնից 
ադ9ունեցար ղմիմեանս և գնաց նա 9Է տեղի (որ • |^ւ 
յայնմհետկ և աո յապա ամէ ամէ հան դիպեց պթ մի^ 
մեսնց մինչև փոխեցաւ երանելին այն 9է կենացս • զոր 
բարձեալպմարմին նորա եդէ պսուրբ նշէտարս նորա մերձ 
աո բնակու (ժիւմն իմ\ 

|^ւ իբրև, պատմեաց ինձ պայս ամենայն սուրբ հայրն 
(քնոփրկոս ք հարցի ցեա ես տաոապեալս ափնոտէսս և 
ասեմ♦ ո հայր պատուական ք և. բազում* աշէտատութի 
կրեցեր զաոաքինն յ որ մամ* հասեր 9է տեղի անապա^ 
սփս է |^լ ասկ ցէս երանելի & երանքն # հաւաաա ինձ, 
եղբայր սիրելի 9 պէ այնչափ աշէտատութի կրեցի բաղում* 
ժամանակս մինչև, ստնյոյս լինեէ֊ 9ի կենաց էմոց • պէ բա^ 

՝ ղում* անգամ* հասի 9ի տեղի մահու 9ի թապցոյ և 9ի ծսՀ. 
րաւոյ որ հասանկր 9ի վէրայ իմ\ ընդ նոսքն 9ի տապոյ 
և 9ի խորշակկ 9ի տունքեան ժամանակի յաւուրս ամա^ 

և Գ ՏՐտհք հ ե դժնդակ ցօղէց գիշերային ժա֊ 
մոլ յաւուրս ձմերայնոյ մինչև, ներկեալ լք/նկր մար մին 
իմ* 9ի ցսղյյյ երկնից $ I Կտկ բարերարն ած իբրև ետ ես 
ղս0սպիսի համբերութի իմ* և պքան վաաոակոց էմոց 
և աղօթից է և թե ձրպկս ետու պանձն իմ* 9ի 2(պնու^ 
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թխՏա, հրամայևաց հրեշտակի իւր*ք արրր/ 
րևլ ինձ ղօր ըստ օրե կելոսկրիվե և քուր չափալար 

9է հաստատսւ թիսն մարմնոյ էմոյ1 | արմաւեեքն այն 
քերե երկոաասսն բաղուկ յամենայն ամի , որ լինի ինձ 
ամսոյ ամսոյ բաւակսն մի մի 9է նոցսնէ է Օ ասյդոսիկ 
մաշակելով հանդերձ բանքարովթ սնսարաոքա ք որ լքէեքն 
խնամածութքն այ, բաղցր ատւաւեէ .թան ղխորիսխ մե^ 
ր– է որպես և գրեալ է՝ թե ոշ հացիս կեցցե մարդ ւ 
|յս. եթե աոնիցես, ով եղբայր *1|ավնստիե % ղքրսմո 
տեաոն մերոյ ք ըեդսսնիս ղօգնակսնոսթի նորա • բանգի 
աա»ե ի սուրբ ասետարանին իլրոյ% թե քքքեթ 
ղինյլ ուտիցեթ կամ՝ Ը^պքցեթ > տերն ձեր 
և հայրն երէլնաւոր դէտե պակտս ձեր և ղէյարիս ♦ այլ 
ինդրեցեթ նախ պարթայոսթք աք և. ղարդարութխն ֆ և 
այգ ամեն աքն յաւելցի ձեզ֊ա 

ե) այսոսիկ խՐ լուեալյերանելի ծերունւոյն ||Տ«^ 
փրեոսկ ղ^թմացայ յոյմ և, ասեմՀ ո հայր պատուակսն ք 
աղաչեմ* գթեդ ղի ասասցես քանձ և ղալդ% եթե >է ^ 
բա թու և 9է կէրակեէ ուստի աոնուցուս հաղորդութի ւէ 

նա ասէ ցէս • որ դե ակ է հրեշտակ տեաոն բարերարի 
մերձ լինելով֊ աո. էս սպասաւորե ինձ ածայքն խորհըր^ 
դիւն* և ոչ֊ միայն ինձ ք այլև ղամենեսեան հա ղորդեր 
ցուցանե որթ բնակեալ֊ իցեն յայօմ% ձնապատի փան 
տեաոն ք որթ ոլ տեսան էն պմարդ , և. ուրախ ութի. լնու 
ղամենեսեան ւ |^լ եթե Ղթ 9ի նոցսնե կարօտսնայցե 
տեսսնել պմարդ 9 վերամբաոնայ վնա յ երկինս աո. 9ի 
տեսսնեէնմա ղամենայն սուրբս և ողքոսնել ղնոսա » և 
այսու պայծաոյսնայ հոդի նորա իբրև ղլղյս և ուրախս 
նայ հոգւով և մարմնով և բերկրի յոյմ և ցնծալ բա֊ 
րեացն արմսնաւորելով֊ որթ ոլ սպասին յաւիտեձն » 
մինչև մեոանալնմա ղամենայն աշխատութվա և -ղյքաս^ 
տակս ղոր կրեալ֊֊ իցե յսնապատիե ♦ և յետ ալևորիկ 
դարձուցսնե փոս 9ի տեղի իւր% մնալով֊ 9ի աեդւոքն ու^ 
րախութի , և ՜ձգեի բաղում* յօժարութբ ղաւուրս կե^ 
նաց էւրոց ղմտաւ ածելով եթե փոխե/ոց ե յ*հք** աէ֊ 
խարհ և ըեդանելոց ե ղ*հքնպիսի պարգևսն ղոր եաես 
աչզթե իւրովթ , և ոչ֊ ղմտաւ ածե քնաւ թե իցե 9ի կ^ն֊ 
ցաղումնս % Օ այսոսիկ ամենայն սուրբ հայրն ^Հնոփրեաէ 
պատմեաց ինձ մինչ դես֊ նստեպթ աո. ոտս լիրքին 9ի%եր^ 
թոյ վիմին 9ի աեղւոքն յարում* հանդիպեցայ նմա է 
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|^ւ իբրև լուաք պար» ամէրԽսքն, $*$***/ րապոսմ* ոսրա^ 
իասթքԼ է և մէրէլնեցաս յիէնէքն բաղօսմ* աշխատսսթ*քտն 
պոր կրեցի ՝է ճանապարհին յաքնէֆկ 9 և գթաղցն և ղծա^ 
րաս բնաս համարի է և կամ՝ ղմտաս ածկի , և ղօ^ 
բացաք յյյ^ հոգսովդ և մարմնովՀ և լքեալ բա ղու. մ* ցըէ 
ծոսթքԼ ասեմ* ցնա * երանի է /Տ»2, ով֊ հայր պատոսա^ 
կսՏն 9 որ արժսէնասորեցասք տեսանել֊֊գթեզ֊ և ը»եէ 9ի րկն 
ղալսպիսի բար է և պւթաղցր բանս* որ եղեն ինձ աոփԷԺ 
փրկոսթէր և օդնականոսքմէ՝ է |^ւ նա ասկ ցիս • արի9 որ^ 
դէրակ , ասքժմ՝ աքի երթ ի ցար 9ի միասին * | >ւ ոչ֊ սակաս 
պարմացեալ^և սրանչանայի (ձագ փառս տեսլեան էրրա^ 
նելի սուրբ հպի» ||Հնոփրկոսի % |^ւ իբրև չոգպր մղոնս 
երկոս կաաՐ երեր9 հասար աաւ աքարս խցի միոյ փքտոլ% 
որ կասքր աաւ նմա ծառ. մի ար մա սևն ի • էս յաղօթս կա^ 
ցեալ 9է տեղսոքն հանդերձ քանէս 9 էս իբրև կատար էր ցար 
ղաղօթմն ասաց աքաաէէիան % է^ետ աքսոր ի կ նստպր և կահ. 
ցս*ր ղտիսն ամենայն պատմելով֊ միմեանց ղշնորհս աք 
բարերարոսթ*Մն« \*սկ 9ի սպառել տոսեքեանն էս մտա^ 
ն 1րլ արեգականն1 հայեցեալ տէրսստ 9ի աէկի է*ցէի* պէ ^ 
գեալ կաաայր նկանակ աէի հաց և սակաաաս քոսր 9 |#^> ասկ 
ցիաա ծերոսնին աքն երանելի♦ սալաի9 որաքէրակ 9 ճաշակեսցուր 
սակաս աէի հաց և քուր արար եդեալ կաք առաքի 9 րանղի 
տեսսմնեմ* *Էթեզ֊ մերձ եղեալՀի մահ9է րաղայոք և 9ի ծսՀ^ 
րասոյ և յաշխաաոսթ ենկ ճանապարհիդ է | րս ասեմ* 
այնա ♦ կենդանի կ ակր և փրկիչն ի»Ր ղի աղ֊ ճաշա^ 
կեմ* և ըմպեմ) եթկ ոչ֊9ի աէիասքան արձակեսցուր պձեռս 
աէևր և ճաշակեսցուր % |յս. բաղում անգամ* աղաչեցի 
վնա և հաղիս կարացի հասաեեցոսցանել միմտրլ^ ղձեուն 
իւբ ընդ իս 9 և բեկեալ ղհացն ճաշակեցար 9ի մի ասքն 
մինչև յագեցստ , և յա սև լաս մեգ 9ի հացկ անտի « և 
գոհացեալ վաք կացպր ղցիշերն ամեն աքն յաղօթս * 

||>է իբրև աքդ եղև 9 աէրսի ղնա 9ի ժամ* աղօթիցն 
առաս օտոսն ղի այլագոսնեաէ֊ պայծառացան երեսր նորա 
իբրև ղարեգաէլն և այլափոխեալլ էղև 9ի կերպարանս 
հրեշտակի աք է |^ւ պայն տեսեալ֊իմ* պարհւռրեցայ յպժ 
և երկեայ , և նորա իմացեալ֊ պաչս ասկ ցիս • մի երկինդ 
չիր | եղբայր ^ Հավքն ոտիկ ք րանղի որ յամերնսչյնի գթած 
և մարգսակր ածն կ% նա ասարեաց ղրեղաաւ իս ղի աւՀՀ 
փսփեսցես վնշիաարս մարՅնսլ իմաց 9 ղի ահասասիկ յաքսմ* 
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աւու^ւ կատասրևաՐ այյքնթ֊ացս աէաաաակսյ է*&յ *է **կր ՛է 
հասԱգէաաաան յաւէտէրնակսան % |ք\լ կ օրս այս ըստ թաաայոյ 
աաէսէրասմն էրգէաարոացա–ույ որ կ աարաճէ% աաաաաան և. աքէրց » և. յաաաա 
յաաանականէն՝ էրրկոտասան օր յաաճէս աաէսոյ • *Հ՝%արձևալ 
սրաոուէրևաց (անձ և ասկ • էրթկ ևյաեէցևս յէրրկէրն էրլ, 
գէպսաացլյաց, եղըայր <1\աաթատԷկ ք տարապէրա այյէշա^ 
տակս էաՐ 9է (սանկս աաանոա-շահոտոա-թե 9է ա/կք էրրլբսասրց 
և– աաՌրնայե հասատացէրլոց . պէ էրթկ ատ յամևօմև էաՐ մա^ 
տաաա֊սցկ պատարագ տէրաաճ այ ԷաՏոյ յաաէէրնասյն տևալխ» 9 
հաժարէրսցէ գնա ակր ա յաաւաք(ն ժաա/ոան 9է սկդթյաաամե ք 
ՀլաՍպԷ այս 1Ճ էանդրաո֊աաաՏտ էաՐ այոր (անայր էրցէ 9է աէրաո 
նկ է |^ս. էրթկ ղթ կերակրկ գէրայթայր դատ յաանան ԷաՐ, 
յէշէցէց այնա յէշաաոակաաաւ. աաւաքի այ , այէ արժաանէ 
րասցկ գնա ակր հաաաաճէրլ րսաւաֆքն ժաժա– 9է սկգթսնն % 
|^ւ էրս սրստասէաաանէ տաաւ1րապ ասէրաՐ ցնա • էրթկ ատ ապ֊ 
տատ էցկ և ոլ ոճէցէ կարոայոա֊թֆ ա/աաաաա֊ցաճէրլաարս^ 
տարադ և. կաաՐ կէրրակրէրլ դէրդքսգյր Ղթ յաա-ուր յէշ 
աոակէ տո, այնպէսքն (յաաաաւաքքան ժամու. *է սկդթոՏն աչ 
(թէցէ * |ք\ւ նա աաակ • էրթկ աաակաւ. խոճկ արկաանէցկ 
յան ոճ էաՐ տ էրա աճ 9է հոտ աճաաա–շոա.թ1ր 9 ասրժաևաա-ո^ 
րէրսցէ նոյնպէսէ ուրաէաոա֊թ7ր % ՀհաաՌպաձակէրցասյ և– *ը**յս 
քնչ՜ հարցսնէրլցնա . էրթկ ատ յնակէրալէցկ յաանասրս^ 
տէ և– ոչ կասրէցկ գտսնէրլէաոճկս և– աաարկսԽէրլ տ էրա աճ 
9է հոտ աժեոա-շոա-թէր , ոչ՜ հաժարէրսցէ աէապէսէն է յաաւաքքն 
ժաաէու. 9է սկայյսաՏաե % 11 սնաաաա֊ւճգ , հայր աայատաաւյասկասն , 
աապաչևաՐ այի հասցկ աաւ աաՈճէրսէրաճ աապօքԺթ արայարու^ 
թէրսն տո ♦ տաեայէ գԷտէրաՐ էրթկ զոր քանչ՜ էնայրևսցէրս 
յայ ք տացկ թէրդ՜ ♦ և– ոչ՜յնդաաաճասյն Անքն Էնայրոա-աՏտ 
տո յաաըսգս հասնաաարսղորդ և– սնայաայար ասայօթէց տոայ 
ճս ծ աո. այ ութ էրան .րո տէրաոն դոր յասյսաՐ աքաթճէրրաարգ 
աաքի կրէրաէ՜ հաաէյւէրրոա-թէ. աաաա/ենայնէ աք աճ տէրաաճ րնա^ 
կէրլոաէ յասյսաՐ աանաաայատէ % |^ս. նա աաակ ցէս ♦ էրթկ ատ 
աաէթատ կ և յճակէրալ էցկ յաաՏեասպասաԷ և– աաչ՜ կ**րէցկ 
ասաճէրէ աայատարադ կաաՐ աէաաաաւ.ցաանէրլ էաաաճկ 9 յաթէթկ 
աաայնպէսքքս ասսասցկ գՀ^ասյր աՌրր որ յէրրկէնսգ էրս աէքաեչև– 
յաա/կնն , յաևոան ԷաՐ աէատասցաաճէրյոաԼ տէրաաճ • և. ևս յէ– 
շէցէց պէա ասաւաքի տէրաաճ աայօթս աաճևյոաէ վաաաե նաարա » 
գէ արժաաանաօա-աարէրաացէ աաայորաՔաա֊քՅ՝1ր տէրաաճ ասաւաֆքաե ժա^ 
աէուն 9է սկպթյսճան, և– ընդ աաարդապաո աաէէրնասէա այաքարձս ժա֊ 
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սանգեսցկ է |#\ւ ես գարձեալսաեմ չքնա* հսայր բարի 9 
եթկ արժէմնի իցեմ9 յօժարութլԼ սրտի էմոյ բնակե֊ 
ցայց յպյսա^ տեղլաք ջկնի ելաներյյ րս 9ի մարէ&ոյգ % 
1^ նա ասՀ յԷա՝ "չ. եկէր յիր– գործօյգ այդորէկ , այլ 
ևրթ% ած առայլեաց գթեղ դի դաուրբս նորա փա այսս, ո^ 
րեսցես դբնակեալսն յայսմ անապատի է և րարոդեսցես 
դ§աուրաւ&Խ փարա.էյ նացս» 9ի մկք եղթարց ածասիրաց ասև 
9ի յօգտաւթի և 9ի փառաբան ու Թփ հաւատացելոց լսո֊ 
ր*յւ• |/7 ^• ք7ք“4* յ\էէծ"էա"" ^ կա33^ս 
9է գործ բարեաց ծառայելով՜ տեառն ք և. յշարոդեսցես 
դամհնախ դար ինչ֊ աևսեր յայամ անապատի է 
Օսյս ամևնայն սաելոփպատուական ծերաւնւոխ ||^ 

նափրկոսի նոխժամախ անկ այ աո. ատս նորա և. աաևէՐ» 
աղաչեմ զթեդյ հայր պաաուակսքե ք օրհնեադիադի գսփց 
աղորմութիւն առաքի այ ք և. արպկս արժանի արար դիս 
փրկՒծ ՝(*> տեսան ել գթևէէ յայաՐ աշխարհի և. 
ևրկիր պա գան և էյ սոյնպկս արժանաւորեսցկ դիս 9ի համն֊ 
դերձելումԽ հանգիպիլ֊ փեզ% |^ւ նա սակ ցիս * որգևակ 
ՀՀավքնոտիկ , տկր ոչ֊ ընդունայն ա/ճփցկ դիքն գրոհածս 

*ցԼ օրհնևսցկ գթևտլ և հաստաաեսցկ գթեդ՜ *ի 4ք 
իւր և. լուսաւարեսցկ պմիսա յ>ա լույսովԼ ածութե խբոյ 
և. փրկեսցկ գթեէէ յամենայն ապականութէ և յորագայ֊ 
թից (ԺշեաժԼոյն և կւնտարեսցկ դյէնթացս հհս 9ի բարի 
և պահպանեսցկ գյէևդ֊ հրեշտակգթ իւրովթ 9 օգնական 

* լինելով֊ Հ.եդ՜ յամենայն մարտս պատերազմի բանս ար֊ 
կու թշնամւոխ 9 և աչ /նչ֊ գտան ի նարա յանդիման ել 
գթեգ 9ի ժամու, ահեղին յար ժամ* կացցես առաքի այ և. 
աանիցես պատասխանի ամենայն վարուց է |^ս. յետ այ֊ 
նորիկ յարույյեալ երանելին եկաց յ ադաթս առ ած ասր֊ 
տասուօք և. բադում* հեծեծանօթ 9 և սակաւէկ մի իա֊ 
նարհեցոյց գանձն իւր յ երկիր ք կատարեցաւ 9ի տկր , ա֊ 
ւանդեալ դհսգին սաւրբ 9ի ձեռս նայ ուրախութքւ մեծաւա 
|^ս. նոխժամախ լուայ ձախ հրեշտակայյ սրբոց բարձր 
բարբառովդ որ օրհնկին դած երթալով֊ առաքի հոգւոխ 
ՀՀնոփրկասի % |^\հ. եղև ուրախութի էքեծ 9ի ժամու հան֊ 
դիպման հագւոյ նորա առաքի նայ է իմ յարուցեալ 
մերկացայ յինէքն ղաղաբողոմն դար դգեցեալ ունկի» և 
Հթսկեալ բարժաների յ երկ ուս 9 և ղմի մասն արկի 9ի 
վեր այ սուրբ մարմնոյ նորա և. ծածկեցի քաա կարգի պա֊ 

0ւցւէւ26ճ Օօօ^1 
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տանաց ք Լ ղմիւմն արկի դինև դի մք 9էաչքից մէրրկ $ |^լ 
դաի *ֆ փորէրալիբրև դչէևրևպմաՆ և. 1րդէ անդ ըղ^ 
մարմին արբոյն , և֊ ժողովի ալ րարինա մ1րծաժ1րծա ծած~ 
կէրքի ղսուրբ նշխարա նորա • 

I/4֊ յ^տ սՍԱՈՉէ1է յ^րո֊ցեալ յադօթա կացի , իդնդ^ 
ք^(ը*Սէ9 ա^ա/լ^4 դի ^***տԽ 9ի "Լ՚Ըր"& * ն– ^3^– 
ժամայն աէրաի դխա֊ց սրբսռյն 9ի վայր կ"ր&աննալ9 1* քօքէ 
մՏաւէնին յալս/կ կէրրակրկր ևրսնէրչքն անկն ալ* Օ աքն 
իբրև աէրաի այնպկս էր դե ալ է վաղվաղակի դարմացայ յայժ 
և ձսնէրայ էրթկ ալ էն կավխ այ րնակէրլ ինձ յայաՐ 1 
տէրդւ.ոք ♦ ճաշակնցէ դՅնացէրալ հացն , ընդ նմին և արբի 
դյուրն* և. դար ձև ալ հաա1իար1Է դձևոս իմ* յևրկքնս և 
յաղօթս կացևալ էոևամնևմ* ղի գայր աո իա այրն ախ 
ղոր աէրսի յաոաիսպոխ մինչդևո գայի դճանապարհ ասն^ 
ապատին • |^ւ նորա դօրացուցևալդիո՝ գնալով աէւաքի 
իմ* անդըկն ք ղի տրտմևալ կի յ*ց*է յաղագա վախճանի 
ևրսնևըւ ոյն \Հնոփրկոսի ♦ և դարձևալլի էր դև ուբախու.^ 
(Ժևամբ անձն իմ\ վասն դի 9ի սուրբ բևլանոյ նորա *դ*հպ❁ 
նութև արժաեաւ.որևցայ է |^ւ չոդաը դաւուրս չարա և 
ևկևալհասի աա. դուըա խցի միոթ ար կր շինևալ ի բաբձ^ 
րաւանդակ տևդւ.ոք , և մտևալ 9ի նէրըթա ալ ղղթ դաի » և 
նստայ աո. դուրւն սակաւ. մի » վարան է ալ 9ի խորհուրդս 
իէՐ աակի՝ ևթկ իցէք ղը բնակևալ յայամ* տևդսոՀ յա^ 
րում* ևբևր դիա այրն այն* 

|#ս. մինչդևո. խարհկի դսդա ՝ի արտի իմա֊մ*, էրկն այր 
մի սուրբ և պատահական կատարևալ ալևօթ , որոյ և տևշ 
աի(ն էտսնչևլի և վք^էրըաւլ» ոմնկր հսնդևրձս հխսածայա 
9ի տևրնսոյ արմաւձրնէրաց և այն ու. ծաևկևալ կր մարմին 
նարա է Հ*բրև էրտէրա դիա, աոժամախ խօսերցաւ. ցիա և 
ասկ « դու. իցէրա ևդյւայլն 0|ավնոտիոս* որ ամփոփնցէրր 

1 աէրղէ-ոլ (^այնժամ* զէէայեալ ղանջաաաւ.ՏՌ *րթՀ/* &/ յքր֊ 
^4^» որոսք անա*ա.թք& և լա*.*աա֊*ր բանիկն պաաօար7Շա^ևալ մոա^ա^ 
Ձ**աԼ էհ պ~էխաաաա.թէա% ճանապարհին , դ»ր աազքոաէա^ և օրհեութթ 
և հևկևկևալ արաաաո.հթ և՝դէ ՛ի դյևրևպմաեի ւ ք\%արձէրալ^ արաաաոպթ 
համբարձի գձևէսա/իմ՝յևրկին* ևյաղօթ» կայի աա. ակր • և մքԽչչէևայա֊ 
դ^թան կի անաի ղի այրե այն ղ*ր աևաի յաաա*քագ»յն մինչյրէրա գայի ըց^ 
ճանապարհն անապաաին՝ ևկևալ աա. իա ղօրայոյյ ղիա և մխի (ձար և այ 
աաեչով. ևրանևյի եղեր աա֊ասել ղի կաաարման արբղյե ԱնափրիաՀ 
հանգիպեյար , ղի արամեալ կի . • • արմէաԽաո֊արեյայ ։ խ. փաաաաւպր 
այյձ այն ղձաըոէ աա^աքի իմ՝ աեգրկն չ«գայ * 
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դմաղովքն երանելի հօրն մերոյ ՀՀնօփրկսսի % |յս. ես ծա^ 
նեայ եթկ 9ի 1երճ» հրեշտակի ացդեալ իցկ նմա եղեալ 
գործն 9 և յաբուցեալ֊ անկայ աո. ոտս նորա և երկիր 
պագի նմա » |քս. նա ասկ • արի կաց9 եղբայր, բանգի ած 

արժսքնալյորեաց լինել բարեկամ* սրբոց և ծա, 

ռայից իւրսց * և. ահավասիկ ծսՏնուցաւ ինձ 9ի նաիսսխ^ 

նամսւթկ նորա գալուստ բո այսօր աո. մեղ9 գի յայա^ 
*>եցից բեղ9 եղբայր սիրելի 9 ղդործս վարուց մերսց. ղի 
այս վաթսոմն ամ* կ յոլւմկ հեակ բնակեալեվի յայսմ* 
անապատի և բնաւ ոչ֊ եվի ակսեալ ղմասրդ ղբ գալով֊ 
ասս. մեղ9 բայց միտքն ղմիմեանս որբ բնակեալեէ^յայսմ* 
տեպւոք $ 

քք^ւ մինչդեռ, խօսկպբ ընդ միմեսՏնս9 եկին հասին առ 
մեգ այլևս երիս ստնձինա* որբ կքքն սուրբբ և պաստաս^ 
կանր ծերագոյն ժամանակպբ 9 և նոյնժամայն խօսեցան 
Հ–և ասեն ♦ օրհնեա , ակր 9 դու. իցես ^Հավքնոտիոս եղ^ 
բալր և գործակից մեր 9ի տկր 9 որ և ամփոփեցեր ղսրս^ 
տուական մարմին սրբոյն ք |Տտփրկոսի ♦ թողութի արա % 
եղբայր, բանգի մեծամեծ շնորհաց և վոսռաց արժա^ 
նսսւսրեցար 9 և տկր ողորմութբն իւրով֊ ծանգյց մեղ֊ 
ղգալդ բո առ մեղ յոցսմ* ասուր 9 և հրամայեաց Ձեալ 
բեղ֊ առ մեզ֊ մի օր ե այ ժամանակ է | \ւ ալս վաթսուն 
ամ* կ յորմէհետկ բնակեալ եվբ յայսմ* անապատի և 
բնաւ ոչ֊եվբ տեսեալմարդ ղղբ, բայց միայն ղթեղւ |^4. 

սկսաբ խոսել ընդ միմեանս յաղագս երանեըյլ սուրբ հօրն 
ք|Հնոփրկոսի և այրոց սրբոչյն իբրև ժամս երկու« |^ւ յետ 
այսորիկ ասեն բիս • արի 9 եղբայր , ճաշակեա սակաւ մի 
հաց և հաստատեսցի սիրտ բո 9 վաան ղի 9ի հ եռաս տասն կ 
եկեալես առ մեղ9 և յոյժ փոյթ կ մեզուըախանալ ընդ 
Ք^զ. “7°օք • էբքև. յաքէրատ. կայօտյաղօթս ՝ի մէա«. 

սին առ ած ք և ահա տեսի եդեալԿսռաիի մեր նկանա^ 
կըա հինգ ջերմ* և փափուկ յոյժ և գեղեցիկ 9 որպկս թկ 
առժամայն իցկ եփեալյ չմրրին և այլ ինչս կերակրոց 
ըստ •պիտոյից անապատին ♦ և նսսատ ամենեբեան և Տալ 

շակեցպբ 9ի միասին % նորա դարձեալ ասեն ցիս 
ահաւասիկ այսօր 9 որպկս և սաացպբ բեղ եթկ վաթ^ 
սընամեայ ժամանակ ունիվբ բնակեալ֊ յայսմ* անա^ 
պատի, և 9ի հրամԱնկ տեասոսն այ մեբգյ պատրաստեալ 
էթի մեղ կերակուր յերկխից աւուրն նկանակս չորս ♦ իսկ 
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այժմ*^ի դալատեանդ եղբայր, յաւելաւ. 9ի թիւ. 
նկսնակացա աոատելոփ ^ տեաոնկ ♦ և ոշ գիաէոքխ 
ա.ստի գպ/ցհ կամ* ձպ» պատրաստիցի, աչ/լ Պ^քՒ 
մսանեմի յայլա յաայս դտանեվխ դսոսա սրսարաատեալ 
9ի տեաոնկ, որո^ կէրակրիտֆ և դոհանավխ էլեմսնկ • 
|^ւ. այսպկս 7ճաշակեցաթ *ի միասքն և կացստ դցիշեչն 
ամենայն մինչև. յաոաւ.օսն յԽղաթա սա. ած% կարդա^ 
լպաէ֊թ^ր մեծ կատարելովդ դի կր այդու.ցն լասանարյյ 
ւաւաւ օտուն մի աշարա թու. կիւրակկին ա ^Ա. իբրև, աքդ 
եղև., աղաչեցի վնոսա Օ&ալինձ աո. նոաս 9ի նմթն տել, 
ղւօջն մինչև ցփսխ7ճմն կենաց իմոց • |^ւ նպթա ասեն 
ցիս ♦ #»ձ 4 հրամալեալ վէեղլ \ի տեաոնկ բնակել յայամ* 
անապատի և կամ* լքնելլնդ մեւլ% այլ յարա֊ցեաէ էրV 
թէցևա յ\ք.գիպս"պ և պասսՈրսցևս քխասկր ևղջարց յպ. 
մենայն պոլւ տեսել» վամև յի^րնոակի մերոյ և փասն յէլ 
շատոակի հօրն մեր ոյ երիցս երամները ^իտսփրկասի սա. 
յօդաաւթք լսողաց % |^ւ դօցո նոցա ա սելավ ցիս% աղա^ 
չեցի պնոսա յղյժ դի ծամնոաացեն Հանձ պանականս իւրեանց ք 
և նպթա ոչ֊ առին յսնձն պատմել ինձ ա |ք\ւ դարձեալ 
աղաչեցի պնոսա յ*քժ աշխատ առնելովդ և ոլ կասրացի 
հաասնեցուցսնել դնոսա դի ասսացեն (անձ դանոսսնա 
իւրեանց , «յլ միայն ասեն ցիս • Տա ւ^> յա մեն ասի»ի քի^ 
տալն կ% 2ճւնաչկ դսնաւանս մեր » այլգաւ. յիշեա դմեդք 
եղբայր ք արժանի քիչր^վ* տեսան ել պմիմեանս \ի դա^ 
ւիթս այ կենդսնւոյ♦ ճ. փու-թա, որ դե ակ մեր սիրելիք 
փախչել ի փորձութէց կենցաաըըս և մի չքնել քէեալծաղր 
9ի նոցանկ ք փան դի դրյադումս (սարեցին 9ի միախակե^ 
ց**ց • այսոսիկ իմ* լուեալ 9ինոցսնկ ք սնկայ աո. ոտս 
նոցա և օրհնեցայ 9ի նոցանկ և ելեալ գնացի խաղա^ 
գա.թք1ն աք < |^այ^ խձ և այլ իր* րազույճ , սր էրղթն 
աա/ենայն և կաաաղյեցան է 

1Ն՚7 և" Է նսցաեէ և գնացի ևս *ի 
նելտսագոյն կողմ* անապատին ասուր միոյ “ճանապարհ 9 
հասի աս. դուրս սդրի միսյյպս/Է բխկր ադըիւր Հթսյ յար. 
դարուխ, և նաաայ անդ դի հանդեայց սակաւ. մի յա 
խաաութ֊եսնց “ճանապարհին , և տեսի դտեղքն աքոպակ 
յոյժ% դի կին 9ի նա ծառատունկ րադսլյՐ 
րէ-քՏէ լցեալ պտպհջ . իբրև հսճդևաք սակաւիկ մի , 
յարուցեալ մտի 9ի մկջ եաոոցն տոեոանել ք^իէլք/աի 
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քյքքձ ւտանչեյի, և զարմանայի յղյժ ընդ բաղում* պըա^ 
ղաբերութքս նոցա 9 և վարսնեալի սրտի իմում* եթե 
ձ իցե քոոսա սնկեալ յայսմ* անապատի » գի էթքե* պսպաԼ 
բերթ ծաոոցն բաղամ*Հյսյմճ արմաւ և. թրունջ1 ևնսւոն 
և֊ թաթ և դե՜ղձ ^ յունապ» այգիթ և թղենիթ և 
մենայն ^Տրալ պսպգթ , բաղամ* և այլ պկսպկս ծաո֊ր 
պաղաբեըթ "բայ 7ճսշակն բաղյյր իբրև. ղչՈրղբ ♦ ընդ նո^ 
սին և մարտ և այլ բաղամ* սնուշահոտ համադամի 9ի 
մկք ախր ծաոոց , յորմկ բուրեր հոտ սնուշութե• ճւ 
աղբիւրն այն ոոաագսներ ղամենայն, մինչև կարծել ինձ 
եթե դրախտն այ իցե այն » ; 

|^ւ մինչդեռ, հիացևալ և ղարմացեալ կայի ընդ տե^ 
աիլ քերղեյյկաթ 2ր էոեղւոյե այնորիկ 9 և ահա տեսսնեմ* 
մանկանս չորս գեղեցիկս և վայեչուչս ղի գային ի հե^ 
ոաստսնե հանդեպ տեղւոյն յ որում* կայի , և եին սփա֊ 
ծեալ մորթս սչխարաց է Հ*բրև մերձ եղեալ տեսքն ղիս , 
ասեն էյիս • ողՀԼ յեր 9 եղբայր ^1|ավնոտիե » և ես սնկեալ 
յերկիր 9ի վերա/ երեսաց իմոց երկիր պագի նայա , և 
նղթա մերձ եղեալ արսւցքն ղիս 9 և նստար աո. մի^ 
մեսնս և խօսեցպթ ընդ իրեարս • և եին փաոաւորթյոյմ 
տեսյեամբ, մինչև. կարծել ինձ ղնոցսնե եթե հրեշ^ 
աակյ> իցեն իթեալ յերկնից • որթ և բաղում* ցնծութՀէ 
ուրախացան ընդ իս • և բերեալ 9ի պտղոց ծաոոցն այ^ 
նոցիկ% եղեալ առաքի իմ* մեծարեյով ղիս 7ճսշակել և 
յոյմ բերկրեցաւ սիրտ իմ* վասն այնպիսի ածասյքն սի^ 
րոյ և խնամոց նոցա ՛ի վերայ իմէ | \ւ– կացի աս. նոսա 
ղաւուրս եօթն կերակրեըսվ9ի պտղցյ ծաոոցն աքնոցիկ $ 
^արցի ցնոսա և ասեմ*9 թե որպե* եղև գայուստ ձեր 
9ի տեղիս յայս 9 և կ§սմ*յորմ1֊ գասւաոե իցեթ* \յ*–նղթա * 
ասեն ցիս ♦ եղբայր , յորմէհետե աոարեաց գթեէլ ած 
աո մեղյ ղամենայն քնլ վասն մեր պատմեսցուվ» թեղ ւ 
| յ ®եթ եմթ 9ի բաղպթեն՝ որ կոչի |Հբսիրքնրոս 9 և ծնողրն 
մեր խորհրդակակթ եին .րաղսքրքն այնորիկ և փոյթ ու^ 
նեխն ուսուցանել մեգ ղգիտութիս և ղուս մանս ըստ 
գնացից իւրեսնց և ետուն ղմեղ յ ուսումն 9ի միասին և 
ուսաթ ղսնոտի ուսմանս իմաստութէր կենցաղցյս և կա^ 
տարեցստ ղամենայն տ | Հկսար ուսանել և ղբարձրագոյն 
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էմաստութ^ն այ , ճւ եղոտ. համախսհր ւքէմեոՏսյ ք 
և տկր օգնական լէնկր մեղլ 9է բարէսն տ խորհեի 
ցոտ ոսսստնելև. ղբարեպաշտութՆ վար* կրօնաււտրոլ֊ 
թեան • և. յայնմհեւոկ հանապազօր խորհոսրդթ սրտէց 
մերոց յօժարութհրամի մեծաս 9Էնոյնյորդորկքտն ք®՚յյ 
|^ւ այնպէսէ խորհուրդս բարևաց ունելոփ 9է մտէ մև^ 
րոսմ շոգ ար յ անապատն կոյս% փոսթացեալ գտսՏնել 
մետլ տևդէ և. անդ լխնելէ լոութ 7ր սակաւ ասուրս ք 
չև ՛ճանաչել և. գէտել զոր (*նչ֊ յա/ աո՝ նախտտտԷԽատ^ 
**»•■&& ւ1չնԽՒ * | ՝ռաբ ընգ մևէլ հագ սակաւ. ճւ քուր չաԼ 
փաւոր յաղագս պէտոյէց մերոց , որ բաւական լէնկր մետլ 
պաւուրս եօթն ւ | \» հասպր 9է ներթոագոյն կողմ՝ անա^ 
պատքան , և. եղստ էբրև 9է տեսլեան , և տեսանեվթ այր 
մի փաո֊ասորագոյն ղէ կայր առաք է մեր և֊ կալաւ գ&ե^ 
տւանկ մերմկ և երեր ղմեղԼ տֆնչև. ^ տեղէս յայս » ճւ 
յանձն արարեալտյմետլ առն միում ծերունւոյ ծաայայէ 
այ, և ահաւասէկ այս վեց ամ կ յորմկհետկ եկստ *է 
տեղէս յալս և կացար, ըէդ ասն տսյնորէկ ամ մի% ոսսա^ 
նեյով 9է նմանկ դա մեն այն կրոնս ածպաշտութ եան թկ 
ձրպկս պարտ կ ծառայել այ է |^ւ է սպառել ամէն այ^ 
նորէկ կատարեցաս սուրր հայրն այն 9է րարէ րա^ 
ղպրավարոսթր, և յալնմհետկ մեր միայն Ձնացստ 9է 
տեղէս յայս • ահաւասէկ, եղբայր մեր ոէքեյէ > խազ* 
տովանեցստ վեցամեայ ժամանակհթ լթտեէ մետլ յսյ^ա/* 
տեղւոջլ որպկս յառաքագոյԼր ասացար » ոլ գէտեմէլ 
ղճաշակ հացի կամ այլին լկեր ակրոց, բայց միայն ղսյը֊ 
սասդ ծառոցս այսոցէկ • և յ ամենայն շաբաթ–ոս մի սՏն^ 
գամ* աեսանեւփ ղմիմեստնս է |#ս. այսպիսի օրիՏտակաս մթ~ 
ղովէվթ յայսմ տեղւոք հանդկպ միմեանց յաւսւր շա^ 
բա թու և սրբոյ կէւրակկէ , և– յետ երկուց աւբւրցն այ^ 
նոցէկ էւրստանչէւր ղր երթ այ է տեղէ էւր աոձսնձք&ն 
և անդ փառաւորկ ղած կատարելովդ ղէարգ ^ * 
Հ^արցէ ցնոսա և ասեմ* և ուստի հաղորդէցէթ յա^ 

ւսւր շաբաթ ու և կէւրակկէ % ^\ւնորա ասեն ♦ փատն այ^ 
սորէկ մողովէվխ *է տեղւոքս յայս յա մեն այն շաբաթ ու 
և կէւրակկէ * ղէ հրեշտակ լոսսոյ արսստէ առ մեղլ 9է 
տեաոնկ ճւ հաղոր դեցուց անկ ղմեդ 9է խորհուրդն սուրբ » 
|#\ւ յոյմ ուրախացեալ բերկրեցաս սէրտ էմ էբրև. լուայ 
ղրանս պայս , ղէ ոլ թստուցէն յէնկն , և փափագկէյոյժ 
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երոնութէրն ասքնմիկ տեսսնելյ |յս. գքյնի աւուրցն եօ֊ 
թանց մինչ֊ կ*հյի տեղւոին և եհաս օր շաբաթովս 9 
ասսեն ցիս երսնելիյն այնղըիկ ♦ պատրաստեա գսնձն ^ւ» 9 
աԼէրղթյայր սիրելի 9 գի ահա յասյսմ* ասուր գայ հրեշտակ 
տեառն այ մերոյ և տայ մեգ֊ գիսորհուրդն սնապակսն 
և կենդսնարար հանդերձ 9թև ♦ և որ ընդունի գնա 9ի 
ձեռաց նորա , պահպանի 9ի թշնաժւոյն և. թողցին նմա 
ամենայն մեղին իւր 9 և. յայնմհևտկ ոչ֊ կ հնար փ*ր&իլ 
նմա յամենայն մենլլենայից թշնամւոին % | \ւ մինչդեռ, 
նոըա գալս սակին , բուրեաց հոտ սնուշութեսն ինկոց* 
մինչև, գարմացեալ֊ իաՐ գի ոչ֊ կի բնաւ ամենևին այնպքյԼ 
սի առեալ֊ հոտ սնուշութէ՝ ինկոց 9 ի նէքին ժամու, 
յարեստ վաղվաղակի կացար յաղօթս սաղմոսելով֊ և 
բարեբսնելով գթագ աւորն մեր մինչև՝9ի ժամ* 
լուրն իններորդի % |ք\ւ ահաւասիկ եէքն եհաս հրեշտակ 
տեառն առ մեզ֊ և արժսնաւորեցոյց գմեզ լնդուծել֊֊ 
գկևնարար սուրբ խորհուրդն մարմնոյ և արեսն տեառն 
մերող և փրկչին \$&ի | ս. գինի հագորդութ 1/ն 
օրհնեցստ 9ի փառաւոր հրեշտակկն ք և նա համբարձաւ 
9ի յերկինս առաքի մեր « Հյռիբբև արժսնաւորեցայ ես 
էսինպիսի մեծ շնորհաց , գարհուրեցայ յոյժ , և իբրև 9ի 
Հլուն թմիր ու թե՜ նիրհեցի բաղում* ժամս « նպլա 
մատուցեալ֊ ձաին ետուն ինձ և ասեն • արի, եղբայր , 
զորացիր և լեր այր գօրաւոր 9ի տկր, Հլսնգի եոեկոյ 
եղև տ |^լ հագիւ կարացի յառնել 9ի թմբրութկն և 
յերկիւղեյն որ սնկաւ 9ի վերա/ իմ*% առաւել յսնոլշսՀ֊ 
հոտութկ բուրման ինկոցն » |^լ դարձեալ֊ կաաարեցստ 
ղյ՚իշիրրն ամենասին կաչով֊ յաղօթս և 9ի սաղմոսեր֊ 
գութո փառաւորելով գակր ած մինչև ցաոաւօսն այ^ 
գսնարյյ սուրբ կիւրակկքն % |^ւ իբրև մեկնեցաւ ա«ա% 
ւօտ աւուլն աքնմիկ մեծի 9 դարձեալ֊ բուրեացնոյն հոտ 
սնուշութՆ ինկոցն , և լցպթ 9ինմանկ ուրաիսութի մե֊ 
ծալ՛"՛ համարելով֊ ղԺեգ֊ որպկս թկ չիցեվթ յաշիտարհի 9 
պյլ *ի ըցմն կենաց • |^ւ յետ այսորիկ եիքն մերձեցաւ 9ի 
մեգ֊ հրեշտակն տեաոն այ որպկս յառաքագոյն 9 և դար֊ 
ձեալ֊ հագորդեցոյց նոցա գիարհուրդն սուրբ « և ես գօ֊ 
րացեալ֊ սրտիւ և հոգւով֊ լնկայայ գահաւոր օրհնութք^ 
և գա ուրբ քսորհ ուրդն 9ի ձեռաց նորա * |^ւ օրհնեաց 
քմեգ֊ գամենեսեսն գիւրատսնչիւր ղթ 9ի մկնք և սակ • 
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ԿՒփ *Կւ •ՀպրՓ" այս և արիաՏնս տեաոն 
և. այն մերոյ կե՛րակուր անապական կենդանու թեան և 
Փրկուքժ Խ \ի կեանսն յաւիտենից % |>ւ մերը ասացպթ եբ֊ 
կիւղիւ՝ ամկն տ |^ւ եգև ուրախութի մեծ սրտից մերոց 
արմանաւորեայթ այնպիսի փառաց « 

|#>ւ յէօւ այ սոր (ակ դարձաւ հրե՛շտակն յիս կոյս և. ահ. 

ւակ* երթ այսու հետե յ | շգիպտոս (սաղապութբ յանահ֊ 

պատես յայսմանե և վարդապետնա գա մեն այն պոլV թեյ 
տեսեր յխասեր եղրւարց , գի և. նղթա փութ ասցեն սի^ 
րել գդործս բարիս և. յանձինս էւրեւմնց ընդունել փսՀ, 
ուաւորեյով գյւնակեաէսն յան ապատի վասն անուան սան 
մերոյ • ^օի ^|է1օ^ է ||անաւանդ թարոգեա գհրամսցեաչսն 
րեալ 9ի սրբոքն ՀՀնոփրեոսե յրր արմանաւորեաց ղթեգլ 
տկր տեսան ել վնա յերկրի և երկիր պա պանելն մա և 
ամփոփ ել ղսուրբ մարմին նորա ի պատրաստեալ կիմին ♦ 
գի ահաւասիկ և փասն այսորիկ կոչեցար դու *ի տեաու^ 
նե և– օրհնեցար դու *ի նմանէ ե– յա/յըց և հա, 
մարեչյար 9ի թիւ նոցա •և– ես բագուաՐ թ ախանձան զթ 
աղաչեցի փքա գի թողութի Հնօրհեսցե ինձ բնակել ընդ 
նօսա մինչև. *ի վաիսճան կենաց իմոց « Լս. նա ասե ցիս ♦ 
որպես հա2էոյ եղև այ 9 այնպես հրամայեաց բնակեր իւ^ 
րպթանչիլր ուժեր յիլրուաՐ տեգւոի ♦ և արդ ամենախ 
գործ որ *ի տեաոնե իցե հրամսցեալ բարի ե ե. ընդու^ 
նեյի ք և ա մեն երեսն մտանեն 9ի գաւիթս այ և աոսնու^ 
ցուն գյիոխարկնսն հարիւրապատիկ ըստ վաստակողն է 
\՝յ,դ երթիցես յաշխարհն եգիպտացւոց 9 ոբանգի աքս^ 
պես հրամայեաց ինձ տեր ատւստել գթեէլ անդր % |^ւ 
պայս ասացեալ հրեշտակին օրհնեաց ղժեղ ե֊ համբարլ 
ձաւ յերկինս մեծաւ փաո.գթ և գօրութբ որպես և. տե՚ա 
ս ասն ե այլ աչչտ մերովթ % | \լ նղթա դարձեալ բերին 1ի 
պտղոցն յ այն ցան ե » և. 2ճսշակեցստ ՝ի միասին և այնպես 
դնացստ գճանապարհ անապատին իբրև մղոնս վեց 9 և 
ողքղխ տսւեալ կամկպթ հրաժարել *ի միմեանց է |^ւ 
աղաչեցի պնոսա գի ասասցեն ինձ գանուանս իւրեանց • 
1անդրանիկն « / ^ոհաննկս ե անուն իմ՝9 և երկ^ 
րորդն՝ ^նդրեաս 9 և երրորդն՝ Հ\ուակլամոն , և չքքրլարդն% 
ֆիլոթեոս է |քս պատուեր տուեալ ինձ պատմել գա^ 
նուանս նոցա 1ի մէի եղրւարց աո. %ի յիշատակ նոցա ք և 
ես աղաչեցի գնոնա յիշել գիս • և հրամարեցպթ 9ի մի^ 
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մեանց * |^ւ իբրև անյայտ եղեալծածկեցաև յքէնկն , 
տրտմեցայ յսյժ Հևալով֊ զճանապարհխ իմ*, և վարա^ 
Ս՛ալ Փ*Ղ էֆտա Ւ9^ զարմանայի &*Ղ "թէմևչհրլէմս զոր 
տեսի աչգր իմովբ ♦ և. գարՏեալ լնուի մեծաւ իԽդութի 
ընդ իր սև որ եղեն Հանձ , զմտաւ ածեալ զարմանայի ըևդ 
օրհնութէ՚չխ արժաևաւորութ^քԽ զոր (յևկարսյ 9ի սուրբ, 
հարցն անապատականաց և.9ի մեծկ հրեշտակկն տեաոն* 

|^սւ եկեալ հասի յերկիրն եգիպտացւոց 7ճմնսՀ, 
պարհորդութՆ աւուրց երից > և. զտի եղլւարս ածասկրս 
և երկիւղածս 9ի տեաոևկ և. հանգեայ աո. նոսա աւուրս 
տասն ք և– զա մեն այն որ ^ տեսիՒ պատմեցի նոցա և զոր 
եղև ինձ* | \ւ նորա ասեն ցիս ամենայն ուրաիյու թրԼ • 
ճշմարիտ > եղբայր ^1| ավխոտիկ ք արժանաւորեցար տես ահ, 
նելզմեծ և զէյատարեզլ սուրբս և զծաոայս այ ւ |^ւ 
եքքն եդթարթն այնոթիկ միայնակեացբ և երկիլզածրլ 9ի 
տեաոն կ յա մեն այն սրտկ և. 9ի զօր ութ^ իւրեանց • զոր 
իբրև լուսն զասացեալ֊ պատ մութ իսև սուրբ հար էխ յիա 
նկն ք 9ի նմին ժամու բազում* փութովդ և յօժարութբԼ 
ընդ *Էք*ո*Լ֊ արկին զա մեն այն է և վաղվաղակի առեալ ըև^ 
թացաև ընգ ամենայն |^կիւթ և պատմկքխ ամենեցոլն 
զեղեալսն զոր գրեցին 9ի պատմերյխ յինկն « Լ\ւ իբրև 
լխթերցեալլուս/և զայսոսիկ սուրբ հարվեի աոեալրն^ 
կալան զնա յեկեղեցի այ թայլով յիշատակ մեծ վամն 
օգտութ%ր և ուրախութ X ամենասին լսողաց հաւատացե,լ, 
լոց է | ռաւեչապկս աիառաւորկին յա6՝ և յաւ/՝ սուրբս 
իւր ընթ եոնլով գնա յամենաՀն ժամ\ վասն զի յ*յժ 
լցեալկ հաւատովթ և ցնծութբ և ուրախութբ , և յորԼ 
գորկ 9ի բարիս զսիրտս լսողաց» զոր ես տաոապեալս 
Գկավէնաոիոս ողորմութբն այ արժաևաւորեցայ տեսա^ 
նել և պատմել* եղիցի խաղաղութի և ողորմութվա 
տեաոն այ մերոյ ■ |՚աի %.| ^Հնի լխգ ձեզ ամենեսեաև ազգ֊ 
թիլր և բարեիյօսութրԼ ամենայն հաճոյացեալ սրբոց 
իւրսց և երանելի սուրբ հարցն 7ճէնաւպաաց * է 

* ՀՀնորոգուլ և ղթարգմանէչ֊ կաԽութեաևս Հսչյոյ 
"ՐՈ պաամութես ղաեր Գրիգոր յաշխարհիս եգէպաաշւոՀէփա» *» 

Հ^այոց կաթսպէկոս յիշեսքիր ՛ի ամենասուրբ երրորգութեանն տ 

փծ տ Էլ թարգմանելս»». ՝է թուաա 
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ԵՒ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ՆՈՐԻՆ ԵԻ 

ԻՕՕ* ԱՈ– ՍԵՐԱ4ԻՈՆ 

^|ա8(ՐԵԱ8 մեղլ երանելին \^երեպիոն *է 
մէք Հ^կիւ-քԺ եայ որ կ յՀցպ.էպտոս 9 աո. 9ի վաիէճաևել 
ծերոյն այն որ է կ ասկ % ՀՀՀեսի տ էրս էլ ւ®*5* ևս յ որ ժամ* 
հէ աո աբբայն ■ ^ոհամնկս մե%ն ծերոմնի ւ ^ե սանկ ի 
զէ գայթս եղյսարր երկու. 9է կերպարանս մոնողմնաց է 
տանն (ՀոՀաննու. ծերունւոյ և հարցանկթն շա^ւ^՚ե1 
ով՜ ե սա որ Ղ»եջե աստ է |^ւ ասկ ցնոսա ծերն • աբբաքե 
\\երեպիոն կ է |ք\ւ ասեն ցմիմեանս « եկ որ ձեոնագրա.^ 
թիմն աոնումխ *է սմանկ ։ |^ւ աս է ցնոսա աբբայն 
<Հաննկս ծերունէն ♦ անսաչյեր սակաւ. թել ղի Հսնգիցկ ք 

, վասն ղի այժմ* եկն 9է “ճանապարհ կ վաստակեալ ծ 
և֊ ննջի է |քս. ասեն ցեա • յշանթ են ճանապարհր գնացից 
դորա 9 և. կամ* թեղեր ոլ իցե երթեալ դորա աո աբրա/ 
11 %արկոս ծ երանին* որ բնակեալն կ 9ի լերթէ/ն Ա\արմա^ 
կիայ ք ՀլաԼփղի ոլ որ կ 9ի ժամանակիս յասյսմիկ յամե^ 

Վարշ արրայ քթախոսի միայճակևցի, որ րճակեաէ եր ՛ի էերիԱ 
քծայթմակիա . ղոյթ աաացհալ է ըեյաողիոեի ասրյւ Հօրճ։ 

%>88*ԷԱ8 ԼրաքևԼյթև Արապիոն ձքնշ եք ք 0ճԼոԼայճ որ ե *ի ք, 
քագԼաս |յգիպաոոի, որ հր գեայԼալ աո. ՛ի հրաժարել որբոյն աչյ֊ 
նորիկ, և յեա վախճանի ծերոյն այն որի կ պաամեաշ և աոե « $ եոի աե֊ 
ոիչո յոր<քաաՐ կի ՛ի աա%ր (Հահո/ննու. էեեծի ծերոյ • աեոաևկի երկոէ֊ո 
եդյբարո ղի գայթն *ի կերպարանս մոնոգոնայ *ի աոաձէն (Հոհս&նո*. և 
հ արյան կին յեա հասն ի*Ր և աոկին • ս կ «*/• որ ննքկ ասա * պո»֊ 
աաոխանի Լա և աոե • Հ^նրապիոն կ * \յ*.նպթա աոեն չյձիՏաէնո• 
հկոչյր ձևո%ադրու.թիսԽ ասՀնոաՀէիյ» ՝ի ոմահկ < Պկաաաոխանի Լա »սրրաոյ 
0ո հանն կա և աոկ յնոոա • անոայկ^ֆ ժա»Ր ձի որ հանգիյկ , հասն ղի 
գԼո. Լէքե ՛ի ճանապարհկ և էսշխաաԼալ կ և ննիկ * \\ոևն *յնա • 4 րա 
ն$ր Լն ճանապարհ գնայիր Գ”Հա * և "Լ էքե երթեալ 
գորա աո. »որրայ Հքարկոո որ րնակեալկ ՛ի լերինն քնարմակիայ , ^–4. 
քք "է. ե *ի ժաժաեակիո յայսձիկ ՛ի մկքլ մսնսղոնայ ՛ի հաւաոա որրո».^ 
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Գոսյե շսմեակս միսՏսէաԽց որ նմսձևկ »§րբոսթեսԽ նորս* ♦ ճւ 
արդ ծերացեալ կ նա և հասեալ^ յամս հարիսր ճւ երե^ 
սուն 9 ճւ Ղթ ե հասեալ աո. նա յեդբարց ամա իննսուն 
և. հինգ ♦ և յայսսէհետկ քա(ք*ց ^ աո նա յերկրէքե կ ե%Լ, 
դաևեաց արս րաոասան և Հեց հարթ ք որթ բեակեալեն 
յերկրքՏն կենդաեեաց 9 և. տսնքճ» զեա աո էւրեսնս » |^լ 
իբրև. պայ* սաացքխ ծերանսոքե ֆ գարթեայ ճւ հայեցայ 
և ոչ՜ զղթ տես ի աոնմա » Լ^այնժաւՐ պատմեցի ծերոյե 
գտեաիլև տ |^լ նա ասկ ցի* ♦ ՛ճշմարիտ տեսիլդ այդ յսձյ 
կ» շւ^ցց ե. »ձ լուեալկ խՐ պյետաւեն քյ)սսրմակիա տ |^ւ 
ես ասեմ՝ ցծերանիե • հայր սոսրբ % աղօթս արա Հնք իմ» 
1^4. աղօթս արարեալ ողքաՀնիս յոսղարկեցայ 1ի նմաեկ » 

|/<– չրգպք ՝է 1 ^էլկթսանդքէխս , և կրնա յ|\. 
ղէրթսանդրիե հեռի իբրև երկաոասսէն ասուր ճանա^ 

պարհ» |^ւ 9ի ձեոն աեսլեսճն աոաքնորդոսթրԼ սուրբ 
հոդսոյև հասի յ Հ*/լէտթա/եդրիա մեծաս տաոապաեգթ , \ի 
տոպքևջեան արեդաՀեակկդ ճւ 9ի գիշերի սնհսԽդիսա 
յաայոպա հքքեգ ֆ ճւ հարցի ցՀաճաոակաես ղաեան լե^ 
րինն » |^լ ոմակթ 9ի հեոագեաց Հա2ճսսակաեացե ասա^ 
ցին * լեաաՏՀե ^սսրմակիա հեսի կ յ\*յյիթսաեդրկ յշսաե 
ճւ հթդ ասուրց ճէմևապարհ , ճւ կ նա 1ի սահմանս բար^ 

թեան նորա • և ն ա ծերազե ալ ե և հա սև ալ կ յամս հարիւր և 
երեսուն • և ար» իննսուն և հինգ «*</* կ որ ոլ ե հասեալ ապ. նա 
մարգ , և ալ աեոեալ ն ա գմարգ • և ահա այաոսհեաև գաչոզ են 
աէէւ նա յեա խթա»ւասոէ% աւուր , և վերաազի ուր ամենայն հարթն րեաա 
կեալ են յ աշխ ար հին կենգանեազ , ղի աանին գնա աո. իւրեանո • խ. 
ֆրրև պար» աո ազին ծերոյն , ղարթ ե այ եո և հայեյայ և ոլ ղպթ աե֊ 
•փ է քի "ձ. ԳՂէՍ մեգ աա՝ ա**այ 8"հաննաւ. յայնժամ՛ 
պաամեզի ծերոյն պաօեսիյե > ՊՀաաաոխանի եա երերունին և ասկ զի»» • 
*ժ՝ա»Ւ" "ագ աև"հ*յհ/ *•*»ծ "է. Գէաէր,ր "•■րհ* ք*~ր– 
»ակէա * ՀՀայնժաւՐ աս ազի զեա ես \)րապիոնս • աղօթս արա »(ասն իմ՝\ 
հայր *"ւրր • է», ս^ուեեզի ղեա , և օրհեեզայ *ի նմե»նկ է 
Ե4֊ յայեմամ՝ պնազք ր յ\\ղեթսանղրիա # որ հեո.ի կր ՝ի աեղւոյն 

յայԱա\կ քձաՀԱ էրրև «-->«* աւուրզ 2(անապարհ • և աէւաքնորպեազ 
ինձ աեոիլն ղոր աեսի տ է<. պ%ազի ղ2(անապարհն ղայն րաղու»Ր նե֊ 
ղութի և շքղնութթ ք %ի աուկ և *ի գիշերի անհանգիսա յինելաԼ. ղի ՛ի 
աուընջեան արեպակնակկղ^ չինկի 4 ոաթախարլ, և այնպէաէ կէղանաՀ 
"ր և է<»ւ ^րհրէ հհտ/ր "սր^ւր՚ե Ե*– Ւրրլ հ*“փ յ^–ՂՒ–ք“ա%ԳՐՒա • 
հարզի անգ պւէս"2(ա»ւականսն պայնթ որթ հեէւագոյն րնթազեալ ՜ճահա^ 
•գարհորգեալ կին , թկ գիաՀթ կամ՛ յուե»ճլ կր ղլեաոն Հսարմակիա է 
^աաասխաեի եաուն ոմաԽթ *ի նոզանկ և աոեն , թկ յ\\ղեթոան»էրի»ոյ 
«ք^ձ^ 3 քեարքակիա լեաոն րոան և երիզ աւուրզ ճանապարհ կ, ե կ 
նա ի սահմանս րարրարոոազ ի 4էրայ մեծի ծովոձ *Հաիթանեյթազ * 
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190 *յսւր* 
րարոոաց և հայ է 9է վէրայ ծովոմե ^^ափսՏնևքթայ1 
|^ւ ասէրմ՝ չքեոսա • էս որպկս հասաէեէամ՝ աեգ « |^հ. ասէրե • 
էր թև քէԱդ ծով գնաս գխ֊րքէե Կ » ղէ կարձմ կ . ապա էրթկ 
ընդ էյամսզլ ՝է ծարասոյ աաոապքա յյյք</ , ք/ր յ երկար կ $ 
էՀաքեմսսՐ աոֆ ^օւ/ւ ամանով և. արմաս ( ճ. նափրևչյ/ւ 
պսէնՅւն քսՐ նայ էս էրյէ *է ճանապարհն էս քան և դև ալ֊գնացք* 
ղասոսրս տասն, էս *չլ տևսք* ամևնէսքէե շնչավոր քէնշ ք էս 
«ձ անձրև, հսաևալ կր ևրչւկվ» ՝Է սահ մանաձն յպֆասէկ » 
|^ւ սպաոևչյաս քարն և. արմամն գար անկ է ք և. աշխա^ 
^էցայ յոյմ , տկարացաք և անկ այ վհատ և ալ, և ոգի յօ^ 
րոսթՆ ոչ֊ գոյը յէս Հայլմի ոտքն , ճւ ևըկևայ դաաճալ 
յևտս և. հաստատևցայ *(ա յոյմն է մ՝ և. նոսքրևցայ 
ընդ մէրոՆալս էս նոսաղ ձայնփւ, աղաղակնցէ աո. ած՝յօյV 
^էլ ^ է |հլ նոյեժամայն ք վևլր հայևցայ էս տևսք ղէրր^, 
կաս ևղթարմն պայնթ որ պտևսքլն ցոսցքէե քՏտձ 9 էրկքէե այլ 
քշքե ևտոսն քէնձ էս ասէրե ♦ ծարաւևալքցևս • |^ւ ասևմ%% 
այո ք տէրարթ Էմ\ |^ւ ասէրե • զօրոսքմ֊ևամրն նայ » Լս. 
ևտոսն քէնձ անապատկ աետէ էրրևւ կո.կպ֊ քքեչ֊և. ասէրե ♦ 

էւ աաՍմ՝ յքեասա • Սա ար կամիմ* գե*ալ անդ՝ արպկս հաոաձեՍլ կա*րիա 
յեյ\ կաք ձրպկա գնալ լասագայն կ ւ էւ ,3(ք* * 
ծ®յ(ք գի^րէ^ Հ ևկար*• է"էլ Լ&հըիգ գ հ^"–ԷԿ և ք^«ւ^ 
^յօ/էք, արպկս ասադպթ, բսան և Սրեր կամ՝Հթսան և հինգ ասասր 2էաԱ 
նապարհ (• ւ ՀՀաքեժամ ա*ւ մաախարհ Սպի ալ և ^ենՍա$լ լաս 
մարՍդայ աշխաաասթթ երթ ալ աա. Սրանաէվձքե , որասմ՝ օգնական և 
գ*ր**3"*մեէ. էր , ^ան նաաՍլոփ և հանգաաՍամբ կամելավլ պ%ալ 
որէէա֊յ՝ օպյևականն աարակաշևալՍ < հասաաաեչ/էպ աա. է/աւէպբ է 4 
աոփ Հւրւ^ւ ամանովդ «/Է և արմաա. և %ո*իրՍ^Է պա%ձն իմ* ՏՕլ, և և չի ^րք. 
աՆապաա ա%իրպի , և կալի *է աաաաեմաև • 4 պէԽաշի պասոսրս աաաՏե , 4 
ա»Ռնևին ոչ աևսէ ոգի չիչասոր և ոլ թ/սչոսն , վաոԿ դի ոլ գդյր 
աՍգր աևղի գա դան այ և ալ թա֊չիայ ա Այ^է "Լ^ՐՒ^-թ Սկևալկր անՀ 
րև ի յԼրէրթ՛ և ոլ Հ°գ •*»«■***■••»«■ » է այևնևին ալ գպր էնլ 
էրա *է նմա միէթարու.թէա% % Էլ ^»4 անապաա դասասրա 
աաան, ապա պակաաեայ քասրև և արքասն դար ասնՀԷ դՀեա էմ՝, 4 

նա/ՆժաաՐայն անկայ յաշխաաասթև և ակարայայ յոյժ, "ձ 1Հ/Ր 
յք" 1*ք«*–/3ք ^ «ձ Ե4֊ քարհասրևյայ գաաձալ անգրկն 
հաաե յասաայն դար աա. ասնկէ հաա^աաաավք , 4 նասէրՍալ կէ գանձն 
է4՝ աա. նա . 4 Սա անդ այնպէա ընդ մևա-Սալա կարՀճՍաասթթ, 4 
անշարժ Սպի և նասադիյրայ 9 և աղադակՍշէ աա. ակր Տ❁Ս •գնՍլ ինձ « 
էլ համբարձի դաչա իմ* և աՍաի դիրկասա Սդյթարան դալա աՍսՍալ կի 
ի աանն թահանն աս մեծի ի աՍաշիանն ւ խւք նադա ՍկՍալ աա. իա աաեն 
մի" * ԸնԳ$ր ՈԼ &“*յ1ր *ր էկեալ հաաՍալ կար աա. վյՍլ% Ա արդ. 
"•րի •&••*&& &3 • Ել հՂ*և յաԲև"Ա • և գի" և աաՍն 
ձեր • ծարաւքք Սա* է*. աաՍմ*.յայժ, աՍալյլ» իմ« ֆայնմամ* դույլին ինձ 
արմաա ինլ յան ապա* ափն իբրև գիա. դի և աաՍն դիս • ««. կՍր 4 գնա ք*ա 
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^1յւ է֊ գնա պորութրլն այ« |^լ կէրևալ կէրևդտմևացայ 
փութով՜ և զօրացայ յոյժ և չյեծութրւ ընթանայի 
էևէսեէյ վաստակոց • ե– ուսուցքճ» քԽձ պճանապարհն և. 
ասեն • փութա առ. անց յապաղանաց տ ^ս. եղեն անե^ 
րևհքթ յքՏւկն % 

|յս– ընթանայի քնդ ասհադքխ անապաան պարուրս 
եոթն և հասք» ^ չեարւնն « ելի 1ի վեր ֆի ՂԱՀ^-քԱ քծրթ1ն 
և. ոչ՜ ք^ձ. ածսի ամենևին և ոչ՜ գաըսր խոտոյ * և. պս*ր֊ 
մացայ քնդ բարձրութիւն և. քնդ գմուարու թվ* լերթն 9 
այնպկո համարեի թկ յերկքնա9 ելսնիցեմա |^լ երէւե^ 
ցաւ աո. ստորոտով՜ լերթն ծով՜ մի մեծ , և շրշեցայ 9ի 
գլուխ (ևրքամս ասյէ և.ս ալյուրս եօթն և. ոչ՜ (նչ՜ տեսի 
մենևվն է |^ւ իբրև ութերորդ օրն լուսան այր 9 տեսա^ 

պհրեշտակսն այ գի իջանկին յերքխից և կայքն ^ 
վերայ այր է միոյ և ասկքն ցսուրբն ♦ երսնի կ –թքրզ. և 
երսնի կ սուրբ հոգւոյ քո, արւրյպյ || արկոս ք և. ահա 
ածապլ աո. քեղ՜ պաբբայ ||երապիոն պոր փափաքկր ոգի 

, քո տեսսնել* վանգի մարդկսն ումեք ոչ՜ կարօտսնայ^ 
իր | բայց միայն %մա « արդ տէրս պդա և ցնծա հոդւով՜ և. 
մարՅնով՜է լուայ պայս » երկեասյ երկիւղ՜ մեծ 9 
Լ յնթացայ պլհետ ձախին և հասի յայրն սրբոքս ()\>^ 
կոպի * և֊ * ի վերանալ՜ հրեշտակացե յերկքնս% մերձեցայ 

ր**.թբԽ Խյ * էէ իբրև կեր այ ևո ՛ի նմանկ փպրր մի , փութով կևնդա 
նացայ , և գնաց յինկն ծարաան և կարյԱաութքն , և ոթափյևպևն ոպր 
կմ՝, և ևպխ ես սբպկս ղմի ՛ի հէմնդչևլոցն ւ էլ ութուցին ինձ զճանա֊ 
պաբհն թկ այդպկս գնա փութ ան ակի և ըեթայէր, մի յամևր % Հաշա 
աաէրչավ, ՛ի նայն անևրևայթ էրգին յինկն • 

Հայեմ ամ՝ յնծաա֊թթ ընթանայի աո. անց վաաաակայ , վար և ալ պիո 
յա հա գին արնապաաին պաա.ասրս հինդ. • և հասի ևս 1ի լևասն և ք^ձ. 
աևսի ՛ի յևրինն դալար խոաաոյ, և ապշևյայ ընդ դժսւ.արո*.թք և լիդ 
րարձրոա.թք լևրիևն այնմիկ, և այսպկս աևկի պքաաա. իմուէևթկ յևր^ 
կինպ և մ՝ ևլանևլ * էւ ևլի ևս ՛ի լևաոՀե , և ոչ֊ անդ աևսի ամև~ 

էնւ Գաւրր հ" աույ * ^րնևցաա. աո. սասրսասվԼ լևրինն ծ»Հ 

մեծ ահագին է էւ. գնացի ևս այլ ևս ամուրս ևօթն ի վևրայ դլիոյ լև֊ 
րինն և »ձ քիչ, աևսի սսէևնևին ւ Էլ ևպև իբրև Ա4.թևրորգն օր լոսսա֊ 
նայր , ՛ի մևէ դիշևրոյն աևսսնկի ղհրևշաակս Խյ գի իքանկիե յևրկնիչյ 
՝Է 4Ւր~յ •հէրի Հդ* Գ ՀԷր-ս աբրպ% և ա"Հքի այսպկս • երանի կ ^ևդ 
և ևրանի կ հոդւոյդ վյում՝, "վաբբոց Ա*արկոս < էև ասաց թկ ահա ած ար 
աո. #ևդ֊ գաբբայ \Հերապէոն, որում՝ փափադկր հոդի հո ա և սան ել 
&ա. Հանգի գայլ ղր \ի մարդկաեկ չիիրցանկացևալաևսանևլ, բայց միա/ե 
նմա • և արդ աևս և ցնծա հոդւովց. և մարՏ&աէ րնդդկմ՝ նորա ։ Է^. 

երԼ 1X1" ւ*11» ՚Ւ հր^սր"^՛",& • սրէՒ"֊Գ. ** •և 
Գ թ^րբաո.% յայ% մթչև յայրԽ Աքբ՞յԽ աքքքթյ Ա՝արՀ*աթ . Ե<– էբրև 
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^ Ը^հք քթարրաաւ նորա գի կր զ*որհգւրեաչ 

սրտխՏև ք Լ քսօսկր նա 9ի սուրբ գրոց քոր *\՝աէւիթն ա֊ 
սկր • ընգ^ր տրտում՝ էրս ք անձն իմ\ յիշեցի գաճ՛ և սւ^ 
րախ եղկ • \\ոիտպկս 1ւ սա միփթարկր գանձն էւր և 
սկր ♦ հագար ամ՝Հյաչս տեաոն որպկս օրն երեկի գի անցա 
\յրանի կ Հ.1րգյ հոգի քէ «չ շաղախեցար երկրաւոր 
պղիութքԼ ս/նցաւսր աշխարհիս սցսսրիկ • երանի կ ^ւէյլ, 
անձն իմ) գի ոչ երբկթ տեսեր ղգեղ աղտեղի կսէնս&ց , 
և ւ»ձ ծնաւ. ի ^եգլ սնոտի ցասնկութիւն՝ որ կ մայր չա^ 
րեաց♦ երանի կ աչթ իմ՝\ ^ #»լ կասրաց սատս/նայ 
կուրացուցանեէլ գթեզ 9ի տեսարանս և 9ի սույո պաճու֊ 
՞ճանս, որովթ գրազումս խաւարեցուցքի» անգիտութրԼ ք 
որսվր որսայ ոատանայ գորգի** | քքամայ 9ի պաճուճանս 
|քւայի նաքոամօրն մեղզթ յս/նցուցեալւ Հշչաէսի կ ձեզ, 
էքելիր իմ• ^ »լ 1^9®» կսճանց կպթաւ֊ 
չաց և. սուտակասպաս կատակերգաց է /Լ «լ ինդոմեեցայր 
գրաևս իաարկութէց իսւոփսրարս 9ի էխ ասել գմՏՏևսգմնս % 
Հյրսէնի կ ձեգյ ձեպ* իմ) գի ոչ երրկրլ տօւկյ» Լ սսւկ^ր 
գրօամնս վաճառաց ուսմևԽց սասաէնայականաց , և ոչ 
հոոտտելխլ իմ՝ պգծեցսէն իւգովք ս/նուշիէտ որ կ կո^ 
րաւսա հ"ք*–»ց * \^ք^փ Կ պէ "Լ 
գՍացե ր գճէմնապարհս ամրարշտաց , և ոչ միստ իմ՝ ըգ^ 
րագեաչչար կարծեէտ գինի չար և– մնոտի չճթացողին ♦ 

հխրաշ^հրևշսակխ յևքկթ* էյնրձնյայ ե–*Է յայրե և ք^ 
թաս– նոթա , հասն ղէ կր –էրա %որա ղարհուրեալ, և խ-կր ղրան– *է 
–արբ գրոյ՝ "րպե" և <\*ա&ֆթ մարգարեն –ակր , թկ րնղքր արա-ւմ* 
կ–, հոգէ էմ*, և կամ* ըեդՀր էա.–վև– ղէ–. յէշե-յե– ղք*ե և էֆփթա֊ 
րեսյէո, անձն էմ՝ւ \\յ–պկ– և երանելէ– այս մէփթարկր գանձն էւր և 
ա–կր • հազար ամ՝յաչ– աեասն –րպկ– օր երեկէ ղէ կաեյ « \յրանէ կ 
րկքյ հ"գէ էյ՛, պէ "Լ կ» շաղախեալ պղե-ւթթ աշխարհէ– այսորէկ 
անյաւ-րէ % \յրանէ կ րեղ, անձն էմ՝, ղէ ոչ երթկր անսեր ղգ-աեր- 
\ր–այէ , և ոչ ծնաւ. 9Է րեղ յանկութք սն–աէճ որ կ մայր կ-ր-աեան ա 
\յրանէ կ վ>կգ, աչյյ էձ, ղէ ոչ՜ կարայ կ-արայույանկլղրևգ-աաանայ 
աս. ՛է աև—անկէ զաք այձոյճսն , և ւ»ձ պարզն յալ* *Է աե– անյաւարակա^ 
նայ , սր—վԼ կ**րայ–յյ ղրաղում– անգէաութթ և որսայ սաաանայ ղրրա 
գէ-ն \Հգամայ քէ պա^ոյձսն գսաեր- կայևնէ զարղարԼչոՀ զն—ա հա֊ 
մարկն ՚մեղյթ » կ Ա՛կ քեֆ վաոն ղէ ոչ երթեր Ը“֊~թ 
ձայն կպթաւչոզայն , և ոչ ըԽկալար ղրարրաս. նայա խաբկութնանն և 
–րահարուէժէն *է էէէասեչ ղմհն-ղոնսն * \յրաեէ կ րեղ, ձե-ր էմ՝, ղէ 
ոչ կրբկր կղեր աուող և աս.ող վաճաււայ և –չ .հե-ա-ւէձե նենգ—լ֊ 
թեամր և խաբկսւթթ * քյրանէ կ րեղ* *պթ էմ*, ղէ –չ կրթեր գեայեր 

* է "ճանապարհ- ամբարշաայ * \յրանէ կ րեղ, մէաջ էմ՝% ^ ոչ երթեր 
Գ\այ1րր յհևա չար /ձթայ-Հայ է »ձ. զ^աքիյար չար կարծեի . այլ 
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այլ պահպսձէչ^ սուրբ. հոգ թև յարաժամ* նւսէյանձևցու. ֊ 

չչաեէր դմևղ ^ հոգ էս էմևդրաևկաչխ գբօսէմևէլ աո. այ^ 

Պաղթէկ որ հրէշտակակևրսքս պայծաօ.աչչս/և • *| ՝^ոհու.թյթ 
ամենասուրբ ևրր որ դու. քժ էն ֆ որ արժամևէ արար ղտևսա^ 

րաև աչաչչս և. դյուր ականքաւյս և. միփթ արևաց զհոաո^ 

տևչէս էմ՝ էրր աչգր տեսան ել պաևէմաևալէմս և. /սեչ 
գ&աքև հրեշտակային րևարաչյն և. հոտոտնլպածայթն ա֊ 

նա֊շահստա-թէւնսև # և պձերւս էէՐ էսաչա^ 

կերպ տարածելով֊ ք և. գրրացոյւյ գոտս էմ՝ յոտնավորս և. 

քէ ծնրադրա-քժիս աղօթ եը»վ առանց Էթռ&եչշյ, և֊ մար, 

րևայյ ղմէտս էմ* հանապազլ յէշելգսրստուփրաԱև որ լթև 

կ շևորհօր ք ( ^րհնեաք անձն ԷմՀգտկր, դինա վ>աւ.է ըղ֊ 

մեղս վ>ո տ տրտու.մ՝ ևս » հոգէ էմ\ հէ ոչ^կարացթև 
պատրևլ դթ^Գ. յանցանր մստսաւ.որաչյ 9 որ էն պատրաէտ 
և գա֊շակր սա տան այ է, վլանպէ ոլ գտան պղծու. թ էմկր 

նորա *Է վյքրզէ վհատէր ք հոգէ էմ) Հանգի ոչյոէրևն 
նորա Հ.էդֆ գի ոչ֊ երբէքՀ գտաս չարութֆլթ կամար նորա 
9Է Հ.է–զ* || ւրախ չէր ք ոգէ էմ՝ խռովեալ, պէ յ որ ժամ% ե^ 

չանեմ գունդր ածայթև հրևշտակարն աոա^նորդեչոէէ֊ 

ըևդսմևթև գթև/լ յարկմև չու.սեղ1քնս է ||Հ ոգէ էաՐ աըրտ^ 

մևալյ էմա գք*նչ֊ ասէ մարգարեն ♦ րաեակկլ հրևյտակաայ 

պահպանիչ ռուրր հոպին յարաժամ նախանձեցուցանկր ղթեղ *ի հո֊ 
գի* անգրանկաց զյսաանիչ աո. այնղթֆկ որթ հրեջաակա կերպ պայ֊ 
ծաոԼացան« էլ գոհութք ՝ ամենաոու.րր ե րրորգութՆն , որ արժանի 
արար գաեոարան արորս և գլուր ականջքորս , աչցթ աեոանել դանիմա֊ 
նայիոն և ականքօթա չոեչ քձա/ն հրեշաակային հարիրն, և թքան հո֊ 
աոաեչիթ իմ՛ հոտով անուշութե Տոնային, և վայելչացան ձեպթ իմ՛* 

հանապազ֊ տարածելով խաչակերպ , և գ^րացոյց զոտս իմ՛ յոաեա֊ 
էսորս և ՛ի ծնրագրութիւնո աղօթելով աո.անց լթանելոյ , և մպթրեաց 
գ$աս իմ՛ հանապազ յիշեչ զսլատուիրաեն , որ լի ե շի-րհհթ « 0/»4– 

նեա , անձն իմ\ զա էր , և ամենայն ոոկերթ իմ՛ զաեոմն սուրբ նորա• զի 
%ա Հաւկ դմեզօ հո և րժշքչկ դա մեն այն հիւանդութքս հո ւ ՀնգԷր աըր֊ 
աոսմ՝ ես , անձն իմ՝, դի ոչ կ արացին պաարեչ ղթեղյանցակթ մպթոա֊ 

• որթ են պաարակթ և ղ.ոա.շակթ ոաաանայի , Հանդի ոչ գաան 
պդեո^թքթ նորա ՝ի Հեղ* երկնչիր, հոգի իմ՝, և ընղթր երկչոտիս ^ 
զի ոչ տիրեն նղթա Հեղ, զի ոչ երրէքՀ գաաս չարոավՅի կամաց նորա 
՛ի Հեղ. (\ա.րախլեր, հոգի իմ աարակոա-սեալ, զի ոչկարեն ըմրո-նել 
և *»րգեչո».լղթեղի թանս իսրեանց տ երկնչիր, հոգի իմ խսովեալ* 
քք յ^ր^ոսմ ելան ես գոմնզՀ Խեային հրեչաակացն շո^րք֊ ղթև չքնե֊ 
լո*Է աոաքնորգևն և ըն Հունին գթեղ *ի յարկոն լուսեղին* ու. դե կից 
չքնելով Հեղ յորժամ անցան ես գոլ. ի գուշակս նոցա . ԸՀ հոգի իմ 
արամեալ, իմա պինչ սակ մարգարին *)*աւիթ» բանակՀ հրեշաակաց 
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194 էյս* 
տէրաէճա կ պէրրկէւդոծովթ տ |յս. ակր էրրանկ ձօր^ 
ոայէց արարոպաց պէքամո ա§ոամև ԷւրևոԽց * 

|քս. էրրև կաաարէրաց պրանս պսպատաևացե որ ՛է 
սուրբ գրոց, և Խո կայի ոձմխ դեծըսէ արտպթոք ա/րթ. , 
և տեոէրալ փոս ևրկրպագկրչվ^ ոէ^ոմևէմև աէաոն » կո^ 
չևաց ղիս և ասկ • խաղա ղու թիճ» Վ*ՀթԷ » էպթյսցր 
\^կրապէոե ♦ սոսցկ վ±ե՚էէ ակր խորհս ըաո վասաակոց 
™»Էց քո9՝ (1Հ է*՝՚ա*հւս 1)^ա^» «*» ^ 
4. համբուրելս ղհա/ր րո ք ^ ^ բաղում՝ ժամանս* կաց 
ցսէնկայէ տեսաեերլ |^ւ էրրև մՀրրձևցայ աո. նա 9 
և բազկատարած գէրկս արկերաէ համբա1րէւ% էսյր ք<քա« 

անասն ^ պնրկիսզածովթ և պա հևն զնոաա » յ9ւ>/> 4 ակրն աակ « 
4 ևատսային այն մի կ ար արա այ կ զիամա անասն ի^֊րոյւ 

Ե*– կաաարեայ պՀփթարակաէ թա%. ՛ի «.ւքթ գքյ՝ *ր աա. 
էսր արրասհէրալ հոքփն , ՀսւՀպԷ պս/րհօլրէրլոՀ էրկէչէր հ"քՀ %*րա ՝քէ 
փաւսայ անասն էՕյ թկ որրան ւՌծի և ահա*, ար թագա սարի աս.աքի 
կա լայ Նա , որոյ անպաաոէ–*/* ևրախան այն ապնրախա նրնժրալ լինիս 9 
և անբաս սիրոյ նարա ար ասաասնլ աա. ՀՈ աարկասթքգ նսսաղն ալ ամփ֊ 
Թաւհ գ^րնհ*և այ*Պէ"է Լրհէ^֊պե*֊ գ"պ~յր* գարձնալ յիշկր զա֊ 
պարասանսսթք նևնգասար ոգևայն , որ *ի վևրայ ճանապարհին օգայ֊ 
ինթն և թննիչյխ ամենայն մևպայ լար հոդիր որբ ժպիրհթ և աանլիբ , 
որբ գիաևն յանգգնու թբ յարձակիլ և գալ ընդդեմ՝ և որբոյ և ա%֊ 
րևիյ անամօթաբար • վասն որոյ և մխիթարնչավ. քինթն սփոփեր՝ մի նր֊ 
հ&չէր հ-դի է**՝* պե "չ֊ դդմենն ի%լյհէ֊ր,էս%"Յծ է մ^Ղ.՝ ՏհԷ հ*դիթ 
սրբոյն խոնարհագոյնթ նն յա սկա՝ ա֊ննչավԼ զիկթն անա յնաննալս .թան 
կամննայն է 4 ճշմարիա նրկիսզանթ յԽյ՝ որբ դոզան ՝ի բէաեկ նարա , որ֊ 
պկս 4 աասրրա այս արբայ Հքարկսա գոպայր յնրկիսղկն յնչաննչյյ հա֊ 
գսոյն * Էյս իբրև ասարանայ ղրան իսր նյնալ վազփազակի աա. գոսրա 
այրին , անդ լայր գաոնապկա պփոխասՏՕ* իսր յաշխարհկ , որպկա թկ 
յաշխարհի կնչոփ ալ յյյևր ղչափ &աս.այասթևն էՕյ ղապարան և զպաա֊ 
շաճ պաաիսն յաշխարհկա է և արգ փոխկ պթնգյանճաս. րարիան և աա. 
աանպաաոսաՐ փաւսա , 4 ալ ըաա արժան և այ թոյ , այլ ըաո իսրոսժ բա֊ 
րնրարասթՆն է էԼաւձր որոյ ՝ի պաակա/սանայն լայր % և խոնարհ հագին 
ախ յերկիսզին գոպայր , որաէ զակր Տսև իսր ոսրախ աաձկր ՛ի վեր այ 
իսր , 4 արժանի չինկր և *ի հևրայ ևրկրի փատսասորևըյյ քինթն ՛ի նմա֊ 
նկ է խք( ևս \)րապիոնս կայի ոսնկն քնևյչափ արաատոյ այրին մքնչև ա֊ 
սարան այ . և ահաբևկևալ և հիայևալ կայի աա. իա՝ դպթանչևլի բաեա 
բևրանոյ նարա չոևշոէէ թկ որպկա քի\թն անարժան համարևչաԼյևր֊ 
կիսզկն գոպայր աոսրբն և նահաաակն այն է \յս ապա գնայևալ 
յաէսաքէ աևաի գնա 4 ևրկրպադևյի սպիասնիսն աևա/սն է \ակ նա կա֊ 
չնայ գիա աո. իէտն 4 աակ յիա • խադազսսթքն *ՀԾի նկիր , ևզրայր Օք4*. 
պիոն . աայկ թևդ ակր համն վասաակսյ աաիյ թայ խորհս բարևաայ է 
ՈՀ ԼզթՀԱէ *«■ ի" 4 համբոսրևա քհայր թա ևև֊ 
րոսնիա ք պի *ի բապոսժ ժամանակայ յանկաջյի աևաանևլ քթևգ* \յս իբ֊ 
րև մևրձևյայ աո. նա , բապկաաարած գիրկս կարկինձ յոյժ իբրև, զխա֊ 
նոսկ , և համբաւրիս լայր պսլարանայաս իմով 4 սակր • ահէսսաաիկ յսր. 
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րսնոցաւ. իմով֊ և. սակր * ահավասիկ յորգւոք իմոք ||է֊ 
րաայիմևկ բուրկ հոտ անուշահոտ քմևկոցւ է) որ իմ՝հոտդ֊ 
տեալ֊աոի 9ի հրեշտակաթև այ է | շւ. սակ * դաւակ իմ\ 
դք» աշխատեցար աքսպիսի * օյլ պճշմասրիաև ասեմ՝ Հլեզ֊% 
դի ա/ս քքմևսուն և. հքէևգ աւքխ են% դի ոլ են տեսեալ աչթ 
խ՝ յորգէ֊ոց |\յդամայ է 

|^ւ տարաւ. ղիս յԱԱքք* Աէէ֊րր. և– ասէք » որգե-ակ, 
մկ հետկ մտի ես յայրս յար» > »ձ ետես աէխ իմ՝ 9ի քսա^ 
շաևչյ և. յ անասնոց երկրի, և ոչ֊ կերաք դկերակուր մար֊ 
գոյ և »լ ղ^ևցա/ ղցԼրստ սճւցաւօր « կացի ՝ի քէրինս 
աաէս երեսան մեծաւ ճգնութբ տանք ետ/ ♦ սովով֊ և 
րաւովլ և մերկութբ մարտնչի ի ընդ պիդե ոգւոթև , 9ի 
սովուն ոստկի դքշսղյ ե– *ի ծարաւ. ըմպկի դաղի ք"*֊ր 4*»^ * 
վոմև 11 դամս երեսան աքևպկս շրքկի* վշտզթ և վարձող 
թրր չարքն դարձադարձ աոներաէքնլ պատերադմկր քնդ 
միտս խորհը դոց իմոց $ |^լ այսպկս սնպատմելի%եղութբ 
բադում՝սնգամ՝կամեցան չնկենա֊լդիս \ի ծոզխ , %ի գլխոք 
լեոնկ աստի ^արշելով֊ դիս մքնչև 1ի ստորոտ ւիրքնս » 
մինչև, ոչ֊ Յ&ալ միս կամ՝ մորթ յոսկերս իմ* և աղաղա֊ 
կկքն և աս կին գնա 1ի տեպւոքկ և 9ի սահմսնկ աստի » 

խՈ 0րապիոնկ թուրկ անուշահոա ինկոյ է ^այնժամ բսւրեայ 
քլ%ձ հոա անաւշութե ինկոյ՝ որպկս և սոխր իսկ յԽյւ է«. ասկ յիս . ոէէ 
զաւակ խՐ, զի աշխաաեյար այդպիսի աշխաաանգր և Լկիր աեսանել 
զայսպիսի օպիաակայեալ աչիոս • այլ “ճշմարիա ասեմ որդեակ 
խՐ, ոանիմ Լա ասա ահա ամա իննսուն և հինդ՝ որ ոլ եմ աեսեալ բը֊ 
նաւ. իսկ յորդւհյ Աք ամայ* 
Ե*– ապա աարաւ ՛մ" յ~յրԼ ի*֊ր* և իբրև եոապր ի յպյրիե» *~Լ 

յիս. սրդԼակ խՐ, յորմկ հեակ ԼկԼալ եմ ես յայրս յայս, ոլեմ աե֊ 
սեալ խաշն և անասուն Լրկրի , և ոլ եմ կե՜ր Լալ կերակուր մարդոյ » 
Լ-ԼպՀքԼյ—յ պհմնգւԼրձ անյաւսրր աշխարհիս է \>սկ ի չերինս յայս , 
սրդ֊Լակ , կայի սաքս ԼրԼսուն աանքանէջր ևաեպաամԼյի ճդնսւՀՅ Լամր , 
սսվաէ և նարասաէ և մերկսւՀմԼամր. , և մարանչխի րնդ պիղԼ ոդ«.ոյն • 
Ղ^Ղ. ^1*ՀրՒ ՈՆակի ՛ի սսվյյն, և ՛ի Լ արա էն իմսւէՐ զ^օւր Հավասն ագի 
էմԿԼիէ "4. •լրէ–ահ խ*՝• և ^Լրհ ՀքէՒտՀյ 1բ* ՂՀյԽ ԼրԼա՚սն* և մեյին 
ի 4Էրայ իմ՝ փորձոա.0%Հ և վէշջպր չարԼայ և նԼղսւՀքիթ սնպաամելի , 
և դարձադարձ աոնԼչովհ պաաԼրազմկին րԽդ միաս խ*րհր+"3 ^ * 
Ե4– քաէզաււՐ անդամ՝ ^արշԼյին զիս դՀթն ի յայս մ՝ շԼրինս գշխփ> մին֊ 
շև *ի սասրսաս չերինս , և բազում՝ անդամ՝ կամեյան ընկենուլ զիս 
ի Հովն և ալ կարային զայե ասն ել. այլ այեյաև վյարշեյին ՝ի վե֊ 
րսւսա ի վայր զիս, Հնլ ալ Աեայ միս ՝ի մարմնի իմում՝ և ալ մորթ 
յոսկերս իմ #*քձ (նաւ, այլ կուակուաեալչինկր մորթ իմ ՝ի չարա֊ 
չար ՀարշԼչոյն և պաաաո. պաաաո. յեր կիր անկան կր , 4 միս իմ կա֊ 
րԼհիր խսյեալյաւդթ նեզկր զիս. րանզի որրան նպրա ի վայր բերկիե 
մքրԺէքՀ "Լ կամեչով՜ ի վեր անդ կալ ինձ. այկրան ես խոյովս ՝ի 
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հի ՞ԼՈթԳ մարդկւմեկ Լկէրալ կ աաա% |^ւ փրկևրաց դիս 
ած 9ի չարութկ նոցա տ |յւ«– իբրև– համբերեցի ես դամա 
երեսուն րաղցոյ և ծասրաւոյ ք և մԽրկուխիԼ մարսնչկի 
ընդ սատանայի ք և յետ ոայնորիկ ատւպթեցասւ. աո. իս ո֊ 
դորմութք յայ և հրամայևաց մարՏնոյ իմոյ երմեել մա ալ 
յոյմ և ծածկեցաւ. մարմին իմՀ և յայեմհեակ պար֊ 
գևէրցսՏն քէն2 կերակուր ժամկ ի ժամէ |^ւ բսպում՝ սել, 
գամ՝ տեսի դիքումե հրեշտակաց աո. իո և ցուցքն ք&սէ 
դարբայուիք և դթագաւօրութի սրբոցն ♦ տես ի և պխոս֊ 
տուՁն ուրաիտւթՆցն դոր արգարոցե պատրաոտեալ կ ♦ 
տեսի և հդրախտն այ և ղծաոն յորմկ կերոն | **էս»մ՝ 
և |^ւ.օյ ♦ տեսի և ք|յֆովթ և շ| ք>դիա յերկրքքն կէնդա֊ 
նեաց , և խնդրեցի յայ ոչ այլ ինչ, բայց միաքն պայն որ֊ 
պկս ցուցաւ քքնձ այս ամենաքն $ 

Լ ^այնժամ՝ ասեմ՝ ցնա • աք հպյր սուրբ ք երբ եդև. 
սկիդյւն գարյյ րո աստ % |^ւ սակ ցիս ♦ աք որ դե ակ իմ\ ես 
կի Պյթկն րաղպթի և ուս անկ ի գփիյիսոփայակսՏ/ն ի֊ 
մաստութի• և իբրև վախճանն ցան ծնոդ^ն իմ*է ասացի 
ես 9ի սրտի իմում՝* խկ և ես վախ7ճսնեյոց եմ\ եթկ ես 
ոչ խոդում՝ պայս անցաւոր դէյեանս վասն է յեաոյ 

4Ւր հ"յ* ա%գ հաքյհ Գ*այՀ հաեգարաաւթֆ մքԽչև դ կաաար յե֊ 
րինն 9 |աք նենգաւար հագիրն աղաղակեին և աէկին • ղնա աաաիյերկ֊ 
րկէ մերմկ , ղի ալ այլ էտ ՝ի մարգկանկ եկեալ կ այար « էւ. յ ամենայն 
նեղաւթեյ նայա փրկեայ ղի* ակր. ղի հաաաաաուն յուաաւէ *ր ունկի 
ա*ւ բար եխնաէէե Տօե, պաաևրաղմկի ըեգ նոաա ալ ինլ հաաէարեյաէէ ըղ֊ 
հկրան իմ ար աա. ՛ի նոյանկ տ էէ իբրև համիերեյի ղամե երեաամե, սէԼ 
ղաւակ իմ, տաղյյոյ և եարաւայ և մերկութՆ և մարաՏնչեյոյ րնգ աաաաա֊ 
նայի * յպնմամ կչ՚ի հերայ իմ աղարմաւթքն էՕյ , և հրամայեայ մորմ֊ 
նայ իմայ և ել մալ մինչև եէաեկեյաէե ամենայն անգաաքի մայմէեայ 
իմոյ • և յաչյնմհեակ պարգևեայ ինձ ակ մամկ ՛ի մամ* կերակաւրա 
հոգեկան և մարմնական « է<. Հրեշաակր հանաայալակաան այնաւհեաև 
իքանել աա. իա, և մխիթարկի նղթտ է էլ աեաեալ եմ* եա ղարթայուքե 
և ղքմագաւորաւթի/ե սրբոյ • և աեաեալ եմ* և ղուրաի/ուիմիւն խաաա֊ 
մանցն. և աեաեալ եմ* եա և ղգրախան էԹյ , և ղկաան յորմկ կերան Ա. 

գա$մ* և \յւա$յ • և աեաեալ եմ եա , աէորգևակ , ղՀյնովբ և ղՀյղիա յերկ֊ 
րին կենգանեայ , տանղի իձգրեքի մաելավ ՛ի աեաաձկ յաւշանել ինձ 
ղայա ամենայն » 

Ւ"4 *«* Սրաապիոնա Ա՚եյաԼ ղայոպիաիաա՝ կայի ահաբեկեալ հիայ֊ 
մամի մեեաւ է Էւ յայեմամ աաայի • ոէէ աաւրբ հայր , աղաչեմ լթեք^ 
աաա ինձ և ղախ, &Հ % ն-ղե. ակիղրե գայոյ տա այար, և կամ որպէա 
եկիր է էւ նա աակ յիա . «Հ ղաւակ իմ, եա կի յ\\թկն տաղատի և աւ֊ 
տանկի ղյիիյիաոփայականն իմաաաութք • և իբրև հա/աճանեյան ծնողտն 
իմ, աաայի կա ՛ի արաի իմում՝ թկ և եա էէ+ճաձեյայ եմ, և ձէկ ար 
եկայ Տ6աայ աաակն և ալ նեղաւթթ և վչաիւտ եկաք, և յեաայ թաղեաւլ 
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թողուլ տաե ակամա/, որպկս կ սովորութք մարգկաԽ 
աղչ/է գնալ այևա/ն *ֆ սմաեկ $ 

1,^ ծՐՐև ՊՀ9ս • գյլևստն ք*մ՝ և 
ընկէրչյֆ գանձն ք*մ՝ %է ծով *ֆ է1էԸս9 տախտակի միս/ յու^ 
ահս որ աո. ած է որպկս գի աոաքնորդևսցկ թնձ որպկս 
ծ. կամիգի* և հասի ևս տախտակաւն յոտԱ լևր քաԱս % | \լ 
այս տասն ամի էն* աւևչխ կամ* պակաս* որ ասաց ֆնձ 
նոճ վ>ո հրեշտակ էս/ , է որ ըստ օրկ ցանկա/է տևամնևլ 
<Էթևգյ և տևսի և էխծացաւ. հոգի իմ1 օրհնևալ կ առա~ 
^իչե » և բարիղթ արարևր գի ևկիր % 

ասացևալ աոաւօտն մևրկանա/ր % | սմր^ 

Գեա3 աէա– "ք հաքե ե Գ^՚աԼ դաաիլըսա ար գար գա աա ասանին 
մեկի թ ադաւորի և աեաոն ա,~ ւ և եթկ եէ§ ինթնին ոլ թողում* ղաշ 
խարհս պայս անցա լ որ է սակայն յեաոյ թողուլ աան բոնաւորթ յակա֊ 
մայ , որպկս »Օմ մարգոյ կ ղսնոաիր կենցաղս թողուլ և գնալ֊ ի հան֊ 
դերձեալսն * է «4 յորժամ հասաաաեցայ յայս խորհուրդ.՝ թկ կ Հըլ 
մարիա որ ունայնութի կ կենցաղս , ապա այնոսհեաև ղմաաւ ածկի 
թկ որպկս պարան կ առնել, ղի մի ըմրոնիցիմ ՛ի պաարանաց աշխ ար֊ 
հիս* 8եա այսորիի հասաաաեցայ յուսուէ և ասացի՝ ընկեցից ղիս 9ի 
վերսչյ աախաակի ՛է կովուն և հեո֊ացայց այնպկս յաշխար֊ 
հկ * էւ ցորժամ՛ յայս խորհուրդս մնացի , լուսաւորեցան հոպի և միպթ 
իմ՛, և ուրախութթ ցնկացայ , և ոչ՜ բնալ. ամենևին երկիւլ ահագին 
ծովովս խոտւվեցոյց ղիս » 

0այնժամ* աա.եալ աախաակ մի մեկ և արձակ աարայ աո. աեթոյթ 
աեպի յեպր կովուն և մերկացաք ցինկն պղգեաոԽ իմ՛, և վի*վ֊ թեթևովդ 
հանդերձի*, նսաայ *ի վեր այ ա ախ ա ակին այնմէկ որ ՛ի վեր այ կովուն 
եղի և խաղացուցի ղաախաակն րեգ խորս կովուն , և Խց յանձն արարի 
ղյղյ" իժ* ղոր ունկի աո. նա , ղի առաքՀւորդեսցկ ինձ ուր էնթն կամես֊ 
ցիւ էւ ել յսնկարծակի նոյնժամայն հողմ՛ բարեշունչ և վարեաց 
ղիս աախաակաւն ՛ի խորս անդ և աներևոյթ եղն. ցամպյյե • և այնպկս 
երթայի ուրախութթ իբրև ՛ի մկք^ նա սիր մեկի անարասսմ և անխո.ով֊ 
Գ*ա3հ*–մ* և ՈԼ ^Ր^ՅՍՅ քէ” ահագին ծովն այն և ոչ միուԼիսիթ* էլ 
այնպկս գնալով երևեցա*, ինձ յեաոնս այս *ի ծովին մքլել բերեալ 
աախաակաւն այն հասոյց ղիս էօկ իմ յոան յերինս ա* ս ղոր աեսանեսդ * 
Ե«* եչեալիմ ի ցամպթ, եդեալ ծունր՝ դսհացայ ղյբարեաց աուողկն 
որ փրկեաց ղիս յա հա դին կովիս և յերկար ճանապարհկ՝ որ կ յայե֊ 
կոյս կովին մինչև յ այս կոյս կովուն ՛ի յեաոնս յայս « Ե«֊ ՒմՐև Հ"Սև֊ 
յեալ դիաեցի ղլեաոնս , ոլ գյաաւ յնաւ արմաա ինլ կամ կանալ խո֊ 
աոյ* Աայնժամ յանձն արարի ղիս բարերարին էՈց ք ղի որ փրկեացն 
յա հա գին կովին , փրկեսցկ և յանապաաիս յայս նեղութէյ . և այն֊ 
պկս մեկ աս յուսով^ որ աս. ակր՝ աևեցի և համբերեցի նեղութՆց մեկի 
յպյե երեսուն ամին որպկս և պաամեցի յաս.աջ*սգոյն * \»սկ իբրև պաա֊ 
մնաց ղայս ամենայն , ասկ յիս • որդեակ իմ ՀՀրապիոն , ահա այս աաէձն 
ավխ են՝ ասելի կամ պակաս՝ որ ասաց ինձ ղան ո էն յյո հրեշաակն էՕյ , 
ևօրըսաօրկ մնայի և ցանկայի աեսսնելղյթեղ, և ահա աեսիևցնկացաւ. 
հոդի իմ* և օրհնևալ կ աւսպթիշն թլո, և բարսոթ արարեր ղի եկիր է 

Էր<֊ գ^Ա* ասացեալ քոաասօան մերկանայր , Հլանղի նսեմ և մութն 
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սէալ դհա էբկիւղ և դողռսէէն կալաս դիս 9 դի ոչ՜ հր 
ւֆն նորս» նման մար գոյ 9 բւայդ միայն խոպըն է Լ\ւ նա իբ^ 
րև էէտէս դիս դարհոսբեաէ ասկ էյիս ♦ որդէրակ , մի դար֊ 
ւէանար ընդ տէսիէ՜ մէսրՏեոյ իմոյ որ այսպկս կ 
պէրալ* և չիր սմա հնար մինչև. 9ի գա լոսս տ արրայոր, 
դսոյն% որն որ ոգն դաաՐադսմրդէաէև. դհնացէաըպաակևր9 
որ ըստ իսրոսմ* հրամանքի» արհամարհն ալ՜ ագտէղանայ « 

| \ւ գարձէաը ասկ դիս ♦ աք՜ դասակ իմ) պատ մնա ինձ 
դաշխարհկ % | V. ասէմՀ աք՜ հայր իմ) աշխարհս յանչյա^ 
սորոսթր. և. խաբկոսթր. վարի հանապադ* |^. ասն ♦ էրն 
թագասոըը կօապարիշստ և֊ իշխանը հալածիչը րրխ» 
ամենից և էկէղէդսոյ % )*Հթի է |#Ա. ասէրմՀ նանդ այն մա֊, 
էէանակ 9 և. էղծան կու ապաշա ու (ձիր 9ի ձէրոն ■ ^խի 
և֊ ադօթից 9 և. ոչ՜ ոլրելը էրրևի կոյապաշա 9 և թ ա֊, 
դա է֊ որը էր կրի և. դօրը իսրնաեց աո. հասարակ ըրիսաո֊ 
նէայը էրն •Ն– իբրև֊ լոէ֊աւ. պայս , ցնծաց աս յոյմ և֊ ասն 
դիս ♦ էրն յաշխարհի մարդիկ զըաեչնլադ ործը 9 հիսսԽ֊ 
դադ բմիշկը և մե֊ոնլոդ յարոսցիչը, սրպկս էս ասաց 
փրկիչի մեր (^ ՝ |\ն՛ յ ասէտար աեքէե ♦ էքմկ ոսեիցիը 
հասաաս մինչև ցհատ մանանխոյ էս ասիցնը լէրքէնս այս 
միէյ (Յ֊ն փոխէաց աստի % |^ւ քւ^ււ իբրև, ասաց 9 հասարս 

դֆշիր հր * Էյւիրրև եագեաց ղյոյսն . և ես հայեցեալՀինա աեսի ղքար֊ 
յթ նորա ղի ոչ նման մարդոյ հր , այլ բրդաղյէեաց կենդանն աց նմզ, 
ննալ, բովանդակ թաւ Տաղով֊ եածկեալ հր մարմինն , բայց խօպբն 
Հայն մարդոյ հր * Ե«֊ ,1^ այնպես աեսնալ այըոկևրպ՝ երկի* ղ և 
դողումն կաչաւ դիս * ի«ւ(ր իբրև եաեո ղիս ղի երկեայ և զոպայի , ասկ 
ցիս , որդեակ Արա պիոն , մի զարհուրիր ընդ աեսիչս մարՏ/եոյ իմոյ որ֊ 
պհո ղի աղաեղեայս հ և այլակնրպև աչ* այչ ոչ դոյ հնար աղան ղու 
թեան մնաչ սմա *ի դալսաեան արթայորդա-ոյն , սր նորոդկ ղամէքեայն 
աղա եզն ալ և ղհնացնալ պաակեր « 

0այնժամ՝ ասկ ցի–* "Հ ղաւակ իմ* \)րապիոն , արդ և դու. պաամեա 
ինձ դաշխարհկ Բհ որպկս յ աո. աքն կր. և այսօր այնպկս * է*– ես ա֊ 
սեմ՝• ով֊հայր պաաուական և սուրբ , աշխարհսյաեցաւորուվձթև խա֊ 
բկութթ 4ր*րի հանապաղւ է*, նա ասկ • էրն այմմ (մադաւսբբ կո.ա֊ 
պաշստ և իշխանդ հալածիչը եկկգեցեացն Խյ % էքւ ասեմ. կանց այն 
ժամանաէքԽ , հայր սուրբ, և եղծան կո-ապաշաութիւնթն ՛ի ձեո֊ն ՝Հձփ 
սդնականոԱձՆն և ոուրբ աղօթի*տ յյո է դի և ոչ ևս դյաանի մի *ի (■.». 
պաշաիցն , այչ թադաւոյտ և ղփրթ իլրեանց ^րիսաոնեայբ են ամենե^ 
ըեան ւ Էք>/>4 չսւաւ պայս սուրբ իրերն , յյ/աւ խնդութթ և փրհենաչյ դթե 
և ասկ ցիս • ե*Ն յաշխարհի արթ ոսւրբթ և էքթանչնլադործյը, մնո.նլոց 
յաՐաւ5է1մ և թմիշիչէ, սրպկս ասաց ակրն մեր 0» > 
սուրբ աւեաարանին իւրում, եթկ ունիցիբ հաւաաս իբրև ղհաա մա֊ 
նսձխղյ, աոիցկթ շերինզ այդմիկ՝ փոխեաց անախ և փոխեսցի բանիւբ ֆ 

□ւցւէւշտճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 



Ա**ՍԼ8 ՄԱր^Ոա֊ 199 

|1րա«Տ4 և. բարձրահալ. 9է վէրր ֆքրև֊ կանգունս յի սուն 
և կամէր անկանւէրլ ^ ծոՀ, և նոյհժամայԱ ծէրրանւոյե 
կարկաոձրաէ^դձևմն էւ.ր ասկ ♦ ոչ֊ ասացի փոխ էրլ֊յ 
այլ բան խդլ Ը**Գ ^ՂԲ՜**€ս խ**Էմ\ կաՏ ԳՈԼ❁ ^ ՀԷՈէ֊աՐհաս^ 
աաաու.թ1րդ ♦ և. աԱդէ֊ն հասաատէրցաա. լծասևմն % Հ*սկ էրս 
անկայ 9է վևրայ էրրէրսաչյ Էմոց յսրհկ անտի ք և֊ նա յա,, 

քք" ^ “"է • կաբծէրաՀ էրդթայր, Փէ ա/լ »չ էրրբկ^լ 
տէրսևալ է աքք*աէԷսԷ •տթմսչէրլէս • ասծմ\ ոչ֊տկր • 

I/4– յոԳ*–"3 հ^^ալ ա–հ • աՓարհՒ է 

սլկա և բրքատոնէրայ բ էն* ա^լ աեա.ամբ և֊ ոշ֊գործովք ♦ 
օրհնծալկ ակր ած՝ |Ատրայկլի՝ որ աոաքնորդևաց ինձ 
9ի լէրրխա յայս էս օաարացոյց յաշխարհկ , ճւ ոչ֊ մէրոյպյ 
աո. շիրիմս ծնողաչյ էմոց և տոհմի շաղախէրալ֊ մէրղօբ % 

I/*– 5^" • ^®“9ք» ղլ 4 *^ւ 
ժամ* սէբրյ * էրս ոչ֊ քնչ֊ ասացի նմա է ք էրա յա^ 
րուցծալ ամբարձ դձէրոն իւր յծրկքէնս և ասկ • ակր հո֊ 
վուէսցկ դիս է |^ւ բուսն է՝հար դաքհէ իմոյ և ասկ ♦ հրա֊ 

էր% այգպիաէբ « ի^ձ. ք~/« .<«*«»«*«- չեասն և բարձրացաւ ՛ի վեր 
և սկսաւ դե ալ և կամեր անկանել ՛ի ծոՏքն մեհր ։ ՀՀայեժամ՝բուսն Հա, 
րեալ ծերեիր ձերւամբն կարկառելով֊ ընդդկմ* նորա ասկ « «չ եթկ 
րէ"հհր հ՞ ա““տՒ 4/»*(*րՀ ^*է՚ *օւ (“ն ^էո՛" ՚»"/*– 
տա%լւր՚Լ “•"է"ր«է«յ ք-ւ». անսասանելի ՛ի բուժ հասաաա» ,.թՆԳևյք 
երՀքհչքւր > էլ աեսի դի դարձեալ անդրկն հասաաաեցաւ լեաո.% և ոչ֊ 
եո այլ շարժեցաւ » աեսեալ իմ՝ անկաայ ՛ի վեր այ երեսաց ի մոց 
Գ ժաՀձ "ձ”փ ե կործանեյյայ , 4 դո դալովդ յ^րկիր մածայ • 0այնժամ* 

յարոյց դիս և ասկ • »յլ ես աեսեալ այսպիսի րտանչեչիս այլ, ՈէԼ ք» 

ւակիմէ էւ. ասեմ՝. ոլ եմ՝ աեսեալ այլ այսպիսի է սուրբդ Խյ * Ա«ք« 

յսդա-ոյ հանեալ հիանայր թկ այլ ոլ ես աեսեալ, և ոլ գոյ յայսմ* 

ժամանակի այսպիսի բրիսաոնեայբ . #անղի ՚Հշժարիա րրիսաոնեայր 
յայնժամ* 44 յսրժսսՐ լերանւյ հրաման աայչքեն , և ըսա ահերկբայ հա 
է աասէքն Հնազանդեսյին նմա աարերբս • խ. #»«–Հ» հաւաա ոապխլ ոչ֊ 
դոյ . *.նուամբ միայն են րրիսասնեայթ « \յա. յայհմ՝ աշխարհի վայ 
ե է ս<Էդաւակ իմ\ ուր աոեուամբ ևեթ իչյեն և ոլ դործաԼք րրիսաո֊ 
նեայր* Հասն այսորիկ ասեմ՝ րեդ, պաւակ իմ՝, օր հեծալ կ ակր Խծ 
իմ\ որ առաքնորդեայ ինձ *ի չեաոնս յայսմիկ , 4 4Հ«4 քք« յաշխարհէ 
անաի դի ոլ մեռայ ես աո. ծնոդաչխ իմոյ/ շադախեալ մեղօբ • բլանդի 
վ~յրպբ»րշ֊ 4 աշխարհ և խաբսդ, և որ Ժեայ ՛ի նմա\ ոլ դիւրաւ դեր^ 
ծ անի ՛ի նմանկ ■ խ. Որ վայ ասացի , մի անդութ հոսեսրե ալ դիս դթի֊ 
ցես • րանդի ուր արդարեւ սիրելի աեաոն ոլիցկ, անդ Խմ՝ թշսւսՈւոլ^ 
&իձ* ի^հ • բայց ակր խհամեսցկ դարարածս իւր որպկս և դիակ * 

Ե1 հգ* ևրևհոյ Ժ%Կ% աԱկ տի*փ ՒՀ "Լ 4 ^աէՐ "եր*է 
. այլ և կերակրովյ . \յւ ես սլ ինլ ասացի նմա « ^այնժամ՝ 

յարուցեալ սուրբ ծերոլնին համբարձ դձեռս իւր յերկինս և ասաց 
ոադմոո՛ ակր հսվուեսցկ դիս և որ ՛ի կարդիե * Հայեժամ* հայեցաւ 
յաՀակոյս և ասկ ցէս • հրամայեա եկ , որդեակ, ՛ի սեդանս և ասնուվի 
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մայերա , եղբայր , ^ սեղանս ղի ճաշակեաֆ զյկերակուլա 
ղոր պատրաստ եաց մեզ֊ ած » |քԱ. ևս ղարմացայ յսյժ 9 
^ #»ձ տես է անդ , և ոչ՜ յայրն կայր (ետչէ մաեալ 
9ի նևրրս տևսէ սեղան փայելուչ ևաթոոք երկու. և հաց 
թրմ՝ մստուր յոյժ և. միրգ ղարմանալի և ձոսկքն երկու, 
խորովեալ՜և պա տո լական խաւարա և. ձիթապտուղգե^ 
ղեցիկ և արմաւ. և աղ՜ և. բաժակ մի ոսկեղեն լի լամպեր 
լեաւ.քաղցր և համեղաճաշակ 9ի հսաս սքանչելապես՝ 
ոսմեք ոչ՜ դիտելի տ |^«. իբրև նսսաչք , ասկ ծևրն • օրհ^ 
նևա, եղբայր տ ասեմ՝> թողուքմիսն արա քքևձ »ԷսսԽ 
տևաոն • և՝4– տևսէ էւր ձդեալ և իբրև, ղհուր փայ^ 
լատակեաց խաչանիշ 1ի •քերայ կերակրոցն և. սեղան ոխ 
և. ասէթ է օրհնևա , տեր , բարերարուիմլւ քո ղիլերա կուրս 
զոր պատրաստևցեր մեզ բարերար կամոք քո է 

|^ւ յոր ժամ* ճաշակեցպք և գոհոսթլԼ փառաւ. որե^ 
ցար 9 աս և ցիս * աո. պսեղանդ • |^ւ իմ* ա ռեալ՜ ղսեդամս% 
կի 9ի մեծի ղարմացմախ , ղի քէեաւ. ամենևին ոչ՜ էի ծա^ 
նօթ կերակրոցն և ըմպելեացն, ոչ՜ համոցե և ոչ՜ հո^ 
տոցն % |^\լ աս և ծեքն* տեսէրր , եղբայր » ղո ղոր ւ քոլ թիլն 
բարերարին այ աո. երկի սղածս իւր • ղի %ի ժամէ %ի ժամ* 
ինձ մի մամե շնօրհևր $ իսկ այսօր երկու. մասն շնորհեաց♦ 

կնրակոայ, ղոր պաարասաեաց է&գ Խծ • խ(( ես հիացեալ ղարմացայ , 
քէ Գ մարգ կանկ ոչ ղպջ աեսի անդ , և ՝է յ այր էն չկայբ ինլ թնաս . էյ«– 
առԼալյղաջոյ իմմկ եմոյծ ղիս յայրն • և իբրև մաար՝ աեսի սեղան հացեա 
1"^չ. և երկու. աթոո֊ս , և հաց քերմ և սպիաակ իբրև ղձիսե , և սստ-րբ 
իաա.արաս և ձիքձապաոսղս և արմաւ. և աղ և բաժակ ոսկեղկքն 
րմպելեհթ, և կր քալտր աո.աւ.ել քան պժԼպր ըմպեչին այն , և համ՝ և 
ճաշակ անպատսմեչի և անսսշահսա յոյմ • և ղմայշեցայ աևմահապկս , 
և ղօրացայ *ի յանհամեմաա 7(աշակկ % որա յԼաոյ յսրմամ ճաշակև ^ 
ցպբ դ նմանկէ \\յլիբրև նսաաք, ասկ ցիս . օրհնԼա , Լ&այր 0ք“– 
պիոե է է*, սաեմ ցնա • քՅ–ոդո*.(Յփ արա ինձ վամն աԼաաՀե > Է4. ապա 
աեէէի զաք^ նորա իբրև զհո»֊ր փայյաաակևաղ եա1^*հւ. *ե <*^ր. 
պաեոյե և կԼրակրոցե է և ասկ • օրհնևա , ակր , բարևրարոսթևամբգ. քո 
ղիԼրակո*.րս ղոր պաարասաևցևր մևղ բարերար կամկբ քո « 
Ե*– ՚ճաշակևցպբ և ղոհուվձթ փաոա աոսաք էՕյ , ասկ ցիո • աո.. 

դոեդանդ. , որգեակ % \յլ. իմ՝ աո-ևալ ևգի ոպր հրամաչյևացն * ի*– Լի *ի 
մեծի պարմայման , պի բնա«. ամԼնևին "շԼի ծանօթ կև րակրոցն և ըմպև֊ 
Ժա3 Հ>աէէօՅն և •"Հո^շահոաոԱձՆցն այհպիաևաց • կարծեմ և »ձ 
գասորբ աշխարհիս այնպիսօա֊մ պաաահեալ իցեն համեց և հոաոց ւ 
Ե*– «>«4 յէ» սոսրբ ծերունին» աեսևր, եղբայր ՀՀրապիոն , պէՕյ բարև֊ 
բարին ոդորմոսթքն, թկ որպես ողորմի երկիսդածաց խրոց, հասն ղի 
յամենպյն մամաս ինձ մասն մի շէարհհր » իակ՚աՍ*է0Ը հանդերձ քև եր~ 
\սս մամե շե*րհեաց. քաեղէ ինձ կկա հացի ջերմ ըսա չափսս պիաոյից 
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և այսպես պամԼՂաաքև ասուբս կենաց տայբ քեձ ած 
կերակուր և ըմպելի 9քէ ձեոն հրեշտակաց է*~բ*ց • ^|\ա^ 
զի պամս երեսան , գոլր յաո.աքՂ» ասացէ , »լ քտէ աքԼ 
մատ խոտոք • և զայկրան ավթե համբերեցի ամենայն նե^ 
զու.(մՆց , և֊ Էք^քեէ Ըոկ մինչև սպառեցաւ մարմին իմ՝ և 
մորթ աո է էյ էմոց , և եէ որպես մեո.եսղ֊ք և պատերազմ 
մէր սատանալ հանապազ֊ և Հ>արւշեքն գէս մինչև 9է Հայր ♦ 

օգնութի և խնամի բարերարեն փրկեր զէս լյս*մե^ 
նախ փորձութեց ւ |^ւ յերեսներորդ ամէն մինչևՒ ետես 
զհամբերա.(մին իմ\ և իբրև կատարեցսն ավի ճգնա.^ 
թեան էմոյ , հրամայեաց ած մարէքեոյ էմոյ և ել մազ֊ 
թաւ. և ծածկեաց զամենայե մարմինս իմ\ և յախմհե^ 
տկ 0ձ ^ Ւշէս^ա9 սասա*եայ պատերազմելընգ էս , 
և ոլհիէ-անդա-թչԼ տկարացաք % ^%այց արդ կատարեցսն 
ափի կենաց էմոց ♦ փասն այսորիկ ասպրեաց ք<թել ած » 

իմոա.մ կր , և մի թերթ խավարա ընդ աղի , 4 երիս հասա քԷիթապաոՆզ֊ 
և յի արմաւ. ք և ոսկի բամակաւ. ըսա չափ սա. իմում ըմպելի , և ամենե^ 
դեան սորա ղմ*սյլևէլո*–*յիչդ և կեցուցիչդ են որպկս և աեսերւ Այւ»֊ 
պկս , եզր այր իմ” \)րապիոն , աայ ինձ Խե կերակուր հանապազն. ըմ 
պելի *ի ձեռն հրեշաակաց իւրոց փոխանակ նեղոլթեաոԱց և դ^պՏԻՀ) ^ 
ծ արա •-ոյ և մևրկութ% և ընդ դևս պաաե րաղմելոյ ։ «|Հանդի փոխանակ 
այն երեսուն ամայք աանջանաց, դոր ասաց/ի դեզ յառաքադոխ, շնոր֊ 
հևաց ինձ բարերարն ԽՀՒ առհաւաաչև այ հան դի սա մարՏ/ևոյա և ան~ 
չափ սւրախութիւն հոդւոյս • և փոխանակ աւաղոյ և հողոյ ղոր ու ակ ի՝ 
դան համեմաա համւփ դՀԷերմ հացի էլն ընդ վայելյականսն զոր աեսեր 

*դհարկասսրն աայ . և փոխանակ ծովումս»ղի քրոյն ղանպաամեյի դաղդ֊ 
րահամ՝ ըմպելին • և փոխանակ վյոփն աոթոյ և ցրաին ընդ մա դեղինիս , 
ախ դե ալ եա ամրութիւն մարՅ&ոյԱ , որ ոլ ևս այլ դիաացի սաթ կամ” 
ցսա-րա • 4 փոխանակ դիմացն աևելոյ՝ որոց համրեր ութ թ աարայ յա. 
ձևն այն ի , այմմ՝ հրե շա ակդ Խյ մխիթ արիշդ և փառաբանակիցդ են 
ինձ ւ \\յօպկս իմ”ացեալ հանիր , ոփ զաւակ իմ՝, դէՕյ դան ե դրա կան դը֊ 
թութիւնն *ի վևրայ երկիլղահաց իւրոց • և անձն որ համբերկ նմա 9 
հանդ չի *ի դութ նորա • դան դի ոլ կ պարա դե ր կայնա մա ու թի մեն Խյ 
ար համար հեր, և կամ* յուսահաաել ի դաղյյրութԱե Խյ , ով ղաւակ իմ\ 
Ե*– յհձոյ անափ ծանիցե Խմ՝ Որ դԽյ դանմեռանալի դթոսթթհ . դան դի 
դախ երեսուն աՏէԼ ոլ ամենևին կ արևիս ծնաւ. յիս թկ մհո֊ացեալ կ 
դիս ակր , և ոլ՚ի մի աս իմ” ինը բան մևդադրանաց ընդդկմ” Խյ՝ իբր թկ 
անպիաան հարմար և ալ լինի Խմ՝ նեդասթէր իմւ Այ|լ ուրախութթ համ 
բերկի և արմ անի վարկանկի դԽմ եկեալսն *ի վերայ իմ վասն ձպո 
րու.թՆ սխալանաց իմոց . վասն այսորիկ նաչյևցաւ. յիս բարևրարոա֊թին 
հյ՛ "՚ԼՂր^ա1ւ դէ «ձ յսւաահաա եղկ յերկայնամաելոյն նորա է 
յձրդ ոփ եղբայր իմ \)րապիոն , այս պկս պոր լուար և աեսեր դարոա 
ղեսցես եզբարց երկիւղաևաց առ ՚իյօդս^ա նոցա ք ղի վալդ սրբոցն Խյ 
պաամեսցին *ի հոա անոէ-շսւթե աշխարհի է \*սկ այս իննսունն և հինդ. 
•»մ կ յսրմկհեակ եկի ես յայս լեառնս » 4 արդ կաաարեյան ավբ կե֊ 
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գՒ թաղեսցես ղիս յերկրի% ղթշուաոյսցեալ մարմթտ իմ 
ձէրալքտ բո է 

|յսւ իբրև, ասաց ղայս % հէխգերորգ °ք** Շ**Գ էէ+* 
նկր 9 և. մեբ յաւուրսն յաքնոսիկ աւուր աւուր ճաշա^ 
կկստ ղէյերակուրն հոգևոր . |,«– ասկ ցիս ♦ թ ողութիմն 
արա քխձ , եղբայր Հ^երապԷոն է ղի փ*տր մի աշխատ աո.֊ 
նեմ ղ*թևգ յայսմ գիշերի արթնութբ և սաղմոսերգու.^ 
թեամբ • |^ւ 9ի մտան և է֊ արեգականն և մինչև ցերրորգ 
ժամ* գիշեր (ի* կատարեցաբ ղամե*նայն սաղմոսն է Լս. ա֊ 
սկ ցիս « նիստ , եղբայր տ |^ւ իբրև *նստաբ ասկ ♦ տես 
եղբայր , թկ ձրպկս ծածկեսցես ղմարմին իմ* սինգս»^ 
գոքնս և փութով՜ երթիցես 9ի խաղաղութֆ և մի յա^ 
մեսցես աստ % |^ւ ես ողբացի սաստիկ արտասուզբ և 
սեմ. հայր սուրբ» արա վամն իմ աղօթս և աղաչեա 
ղած ֆ ղի և ղիս վաի$ճ1մնեսցկ ընդ –թեղ. բանգի ի»ոյո^ 
վեալ կ անձն իմ յահագքէն յանապատիս յայսմիկ ան^ 
շաւիգև տևի ուր % | \ւ. ասկ ցիս . ահ՜ կ ժամս ղայդ բմնել. 
արդ լոեա յողբոցգ և մի երկնչիր • բանգի ած որ աո.աիլ 
*ն որ գնաց բեղ՜ գալ աստ է *ևգխ աո֊աֆնորդեսցկ անաշ֊ 
խատ գնալ և ոչ՜ որպկս եկիր տարժան ե ալ* | յւյ ով՜ 

%աչյ էմոյ , հասն այեորէկ աս.ստեայ ^ • "4. քՀ» հե - 
ղեսյյես ղիս յերկրէ՝ ղթշուաո.այեալ մ՚արմէհ էյ՝ սուրբ ձես^թդ թո % 
Ա/»ք այսթան բա%թ սրբսյն Խյ և պաաուկր և խրաա մինչև ցեօթնե֊ 

րորգ օր՝ ապա աւարաեալ կաաարեչյաւ. թան ղի յնոՐօր յէա» 2քաշոյ 
սակալ նոակր պաամելով և խոսելով ղյթարե րարութբն Խյ և քըոա 
թանչեչիսն , և որթ սոչյէն նման թանթ , և քա^ Ը^Գ "է"•գաաանաչյ և բեդ 
օբհնութՆ պարապկր՝ խօսակէյ Խյ և Հրեշաակայ (էնելով, ^4^– 
ՅեաԼ ղբրհ»»բևաչ կայի բա բերանելով ղայեպէսէ պարդևայ աուողե 
Խն* |ակյ ութերորդ, աւուրն էբրև 2քաշշսկեցաթ ղհոդևոր կերակուրն 
պայև որպկս յնհՐ օր , ասկ յէս . թողսւթէւն արա էնձ , եղբայր 0(ա». 
պէոն , հասն ղի սակաա. ձի աչխաա ասն եմ՝ ղթեդ յայաՐ դէշերէս արթ֊ 
նութեամբ և սաղմոսէւթ * էէ իբրև եմուա արեդակն , սկսաթ ղսաղ֊ 
մոսե *\*աւթէ օրհնութե ամի Հանդերձ մինչև չյվերերորդ ժամ՝ դէա 
շերոյն։ է^֊ էթրե կաաարերպթ ղսագմոսե , ասկ թքա. %Էսա, եղբայր 
|)րապէսն • և նսաաթւ էլ ասկ րիս • աես , եղբայր , թկ որպկս ծան֊ 
կեսչքես ղմարյքնս էյ՝ պևգադոյես և արա սրես ղերեսս էյ՝ ՝Է յայրե 
կոյս , և դու. փութով դևա ՛Է խաղաղութէւե և մէ յաՏ^ր ասա * 8•*/*֊ 
մամ՝ չարէ ես սասաէկ արաասուօթ յոյժ % և "զբ"դբվ ասարէ • սվ 
սուրբդ Խյ Հայր պաաուակաՆ, արա ինձ ողորմութ^ և աղաչեա զբհր 
վաս% թ\ ղի և ղիս վախ2Հանեսրկ րՆդ թեղ. թա%ղի ահա խաովեալ կ 
անձն էյ՝ յաՀադէն անապաաէս յայսձէկ , ղի անշքանապարՀ և անջուր 
կ է ^աաասխանեալ ասկ շէս • մամս ոչ֊ կ ղայդ թննելև ոչ այպյՐչէ֊ 
նեյի , լուո. լեր *է ըսչոյդ և մէ երկնչիր . թանղէ Խկ որ աս֊աքնսրդեաթ 

ասա աս. էս, նոյև է%թն սսւաՀնսրդեսրկ թեղ* և սաՏնէ անաչիաա . 
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էպթյայր |) երապիմն է այսօր մեծագոգն և ևս առաւեչա^ 
գոյ** հ ինձ յլան գամենայն աւուրս կենաց իմոց * յլսնգի 
այսօր տեսսնկ հոգի իմ գպատրաստեալ արրայու /3|1 
և մսան է 9ի կեամևմն յաւիաենակսն աո. ոգիսն արգա^ 
րոց կաաարեքոց • այսօր հսնգիցկ մարմինս տկարացեալ 
քի ծերութ*1~ վշտաց ♦ այսօր արմսնաւորի կենացն ասն ա 
վախճանից % 

իբրև ասաց *ըսյս % Աքաէ֊ լուսոկԼ առաւել 
յչան գարե գավն պայծառ. , և փպ^կքն (երքնր և բուրեր 
հոտ ամնսւշութէց է գոր ոլ պ> պատմե՛լ կարկ տ |^լ ես 
սՏեկայ յերեսս իմ՝, և բոգոն հարեալ գձեո֊անկ իմԱկ 
յ*»ր*յց պէ*» * ասե • եկիք *ի խսպաղութծառայյլդ 
պյ €| ^աբրիկլև. \\ճիթպյկլ% |ք^ տարաս գէս բացա դոխ 
յպյրկ սնտի , և եհամն իոսլ ընդդեմ այրին և ասկ • ո^ 
ղորւՔս-թ ք կՈյ ե-կևսցկ ՝ի վէրայ Հ* , «Հ այր , պէ ևղևր 
կենդանու թէ իմոք տաճար փքք/ծլուչյ և ՝ի միք ի ըո կր 
հանգստարան պաանգխտութե՝ իմոյ և յարկ ծ ած կութս 
մարՅեսյս թշուառացեըշյ ♦ արդ յսնձն ա ունեմ* յշեգլ 9 
ծածկեա տջՏ՝երացեալ մարմին իմ* մինչև եկեսցե յա%. 
րուցիշէ մեռելոց տ |^ւ դու մարմին իմ տուն ցաւոց և 
բևակարսն աքնասուց և կոշկոճԱանց 9 ամֆոփեաց ի գա 

և *ձ–րպկս եկիր աանքանհթ է այլէոմ հանդսաեամբւ էէ ասկ . ո$Էաբ֊ 
ր այ 0րապիոԽ 9 ահա այսօր մեծ 4 ինձ և աո. ասել րան պէօմ ասա սրա 
կենաց իմոց • քանդի այսօր աեսանկ հոդի իմ պարջայութին զոր պաա֊ 
րասաեալ կ ակր իմ՝ մա անել ՛ի կեանսն յաւիաենից *ի հո զիսն սուրբ 
աՐԳաՐ"3 * “7*°/* հմնզչի ակարացեալ մարմին իմ *ի վյաաց հի*–"նա 
զութեց և հաոանկ ՛ի կեանս երքյեաւսր « 

+րրև ասաց պայ* % Աթաւ սուրբ այրն լուսսՏքե էՕյ՝ որ աււաւելպայծաս. 
կր քան պարեզակն • և փայլաաակկէւէ» (երինջ մեծամեծք , և շեաո-ն իսկ 
յորում մեջ կսքք (ի եղև ծխո»Է աեուշահոաուքմե ան պորս ոլ կարեմ 
պաամեյյ \ակ ես յերկիւղկն պարհուրեալ անկայ ՛ի վեր այ երեսաց 
Ւ*"3 յ^րիիր՝ Ի*4 *"»֊րբ ծերունին աբբայ \քարկոս (Ո*–սափայլ զի֊ 
մկքն բուսձ» հարեալ յարոյց դիս , ասկ . դօքէացիր է որզեակ, մի հհա֊ 
աիր , ^լ*»չ (եր պօրութթ սուրբ հոզւոյն է է*. ԷնջԽ լյյալ հոզւով սըրա 
բով֊և ասաց այսպկս • եկէջ խաղա ղու (մի , պաշսաեե այյյզ 
րիկլ և Միքայել * Ել աէւեալ աարաւ զիս րացազոյն յայրկն և ասկ 
ցիս. ւ»Հ որզի էսզսրմութքն էՈյ եկեսցկ *ի վեր այ հա « է*, զարձաւ ՝ի 
յայքն յսր բեակեալե կր և ասկ . այր, օրհեեալ եպիցիս, վասն զի ե֊ 
պեր կենզանուքմՆ ա ա՜ճար և հանզսաարան պանղ խաուքմեան իմոյ *ի 
միքի քումէ և մարՅԼոյս իմոյ երիթացելոյ և ակարի եաեկոյթ *ի կեանս 
իմում» և աւասիկ յանՀն ասն եմ քեզ, ծածկեա գթշուասացեալմարա 
մինս իմ Հնչի զայ յարուցիչե մեաեյսցւ զու մարմին իմ աուն ցա֊ 
ւոց և բնակարան Տիէասսւց և կսյկոճմանց, բԽակեա *ի զա խապապսւ^ 
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204 էԼԱՐ* 
խաղաղութբ. մինչև 9ի գալուստ փրկչին» վամն ղի ՀաՀ 
բերեցեր բազում* ճգանց , և.։փոխանակ աքեր նորոգեյոց 
4 ^|\7ր ^ գալստեամն իւրուէՐ* տանգի ոչ֊ ունեիր 
ընկեր 9ի "ճգնական վարմն ղղը ՝է մարդկանե ք բայց *1Է֊ 
աքն զած 9ի պանդխտոլթ եան հեռաւորս տ | ^^յսուհետև 
Գ1եջէրց1թվ> ածայքճ» խաղաղութբն 9 աչտ իմ9 տանգի յեր^ 
կարացան հսկմունտ ձեր մինչև. ցայսօր % անդեր ուր ֆ 
ոստ խՐ ձանձրացեաէթ» վաստակեայտ միշտ 9ի յոաեա^ 
լոր պաշտամանց աղօթիւտ աո. ած տ ի խաղաղութեամե 
հան գեր ուտ , ձեոտ խՐ աշխատեաէթ ք պտ վառեալ գ*ր^ 
ծկքտ ցայգին այ մերոյ • 

|հլ իբրև նա խօսեր պայս» ես կայի արտաոուեալ 
գառնապկս ք և խռովեր հոքի իմ* *ի հրաժարեըյյ նորա 
յքքնէՀն % |^. յ այն մա մ* լուայ ձայն յերէխից որ ասեր ♦ 
ած ետ փաոաւորապես գրնտրեալ֊ անօթգ անապատի « 

ած ետ պ գործ ողդ արդարուխ I՜ և ղկատարիչ կամաց խ 
մոց * ած ետ գկատարեալ ծա ռայդ բարի և հաւատարիմՀ 
ով֊ աբբայ ||սրկոս ք եկ հանգիր յերկրքՏն կենդանեաց » 

զոր տոյին ճգնութբգ արժանի եղեր է յայն ժամ% 

գիրկս արկեալ համբուրեաց ղիս և աոե • խաղաղու (ձին 
Տեասցե առ տ^կյ և. յայսմհեաե խաղաղու քժիւն 

եղէցի ամենայն բնակչաց անապատի 9 1ւ տեր 
հաստատեսցե պեկեղեցի իւր սուրբ մինչև յաւիտեան % 
|^ւ ահա պաաուիրեմ տեղյ եղբայր , ղի մի ինչ֊ տանիա 

թև ասքին *քԼէտի մինչև *ի գաչուսա նորա , հասն որ ոյ համխևրևյևր թէև֊ 
պոլյքնև գութեր և հյաար և աանջանար • և արդ. փոխանակ այևմ* ղգև֊ 
րուսրկ թ ևգփաս֊ս յա է. ուր գալաոևան Էւրսյ « Ա|»ք խապադսւթթ ՅէԱա , 
մար մին է մ՝ մաշի ալ *ի պանգխաութե , թանգի ոչ֊ ոսձՎիր չիր կեր 
միփթարութե է \օաղաղութր ննջիրկթ , աչ# իմ՛, և հանգևրսէթ յայսմԼ 
հեակ, թանգի յևրկարութֆ և դև արթուն կալ ձև սլ, և հոգևոր պաշ^ 
ամև կաաարևլ ի աուկ և ի գիշերի մինչև րայոոր * \սադադութթ կա֊ 
•քեբ . ձևսթ իմ՝ վասաակաս-որթ որթ հաո.եալ գորևկիթ և պահկիթ պաչ֊ 
գին *ՀԾի Խյ մերոյ I \սաղադութթ կարեթ» հս*օս"սկս*"կրթ և 
մանրեալյթ , մէշա յՈան կալուԼ *ի յապօթո տ 

|^>հ>Ճ. խփսկր նա պայսոսիկ , ևս կայի գաո.ն արաաոու.դթ *ի չար < էէ 
իրրև աա-արաևար ղրանն , սկա այ ևս գոդալ, պէ արամութթ խա*վևալ 
ևր հոգի իմ՝ ՛ի հրամ արև չոքն նորա յին կն « 0 այնժամ՝ դարձ և ալ գիրկս 
արկևալ համբոա.րևար գէս և ասկ • խադապութքե Խյ Տ/եասրկ աս. բևպ, 
^ԳքԱհքք Սրոէպիոն , և աայկ թև էլ Խծ պհաաոարոսմե րարի ըսա սրաի 
թոայՐ, որաէ վասաակևրարգ վասե իմ՝, և ևրանևչի ևս ևս գոս., ևպ֊ 
բոչյր * ի»– ահախապապսա-թք ևպէրի յԽյ ամենայն րհակչար անապաաի 
և է չևրինս և *ի վերող Խմ՝ ևրկրի այսօր . 4 ակր 0* հասաաաևսրկ 
խադադութր պևկևպևյի իւր սուրբ յաւիաևանս ւ էլ ասի., ահա պա֊ 
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ցքա ընդ ^էյլ քքր մևոտէ և թշույաւացեալ մաըՅեոյ եմոյ 
և. ոշ թկ մաղ֊ մի ք և ոշ հսճադերձս ագուսցես սմա» «յ^լ 
սովին մաղովս թաղեսցես պոը տկր ած շնորհեաց սմա ♦ 
և֊ դու. մի յամեսցեո աստ , բոցց յՏհրրկրորգա֊մ՝ գիշեր թև 
փա֊թա էրլ և գնա է | \ւ դարձեալ ասէ ♦ ալ>^ , եղըյայլէ ֆ 
դի աղօթ էրսցուտ « |^\ւ ^ խոնարհելն մերում՝ լուայ ձայն 
որ աոկր ♦ սփոեա ղաղաբողոն վ>ո և. աո. է էրս *ի վեր 
նայեցայ ափշեալև տեսի զհոգի նորա *ի կսսւս հրե՛շ*, 
աակաց սպիտակ ազար, ողոնամրւ պատեալյ և* տանկ թև 
գնա գունդը հրեշտակաց փաոօը յ երկթևս սաղմոսԷէվէ և. 
երգովթ ընդ վերքն յուսաւոր օդ սև » |^լ տեսի գթէ/ևի 
ոգւոց ♦ տես ի և ղգուշոլթթ սատանայի՝ գի կայթն Տեայթև 
և արգեյութև գնա ժամ՝ մի % 1Ըլյսքի ձայն յերքյևից որ 
ասեր *՝Է բաց կացկ^ յերեսաց յուսոյգ ֆորդիը խաւյսրի * 
հ սյնժամ՝ ձայն երարձ մի ոՅե ի դիլյսցն ք աղաղակիաց 
և ասե ♦ փախերաՎլ ք ոըդքտ սատանայի * և ամոթ ալից 
եդերատ , օյք արդար կ * (/<• “կք վերա֊ 
ցաւ. հոգի նորա (քևդ ամենասին փորձութրս սատանայի ք 
տեսի իբրև պաք հրեդին ի վերայ նորա > և աեերևոյքժ 

•ոոսիրեմ րեզ, եղբայր • քք 4* &Լ "ոսրյես &Գ մ^*Լ Գ 
թշուաո֊այևալ ոսկերայ իմոյ Հինչի. մի , և ոչ~ հանզերձ 
էյ*ա.յա%իյ1րտւ սմա, այլ նովին Տաղովս թապեսյես զղա զար զզեյոյյ 
ամա ակր* էւ. զաս մի յամեսյես ասա, բայը յերկրորզում զիշերին 
զնաոյես զինի դի շիրիս այս, զի *ֆ%Ժ Յ^Գ^ԲԳ ***** ԳեՒքԲ՛ *Ւ 
աե^քԽ րում ւթփյիաէ Հայսոսիկ իբրև ասայ, ևպև ձայն յերկնիյ ար 
ասկր • ածկր ասա զան օթզ ղայզ ըՆարն ալ անապաաի « ածկր ղզա 
ղզործոզզ արզարուիձՆ , որ կաաարեայ ղէյամս իմ» ածկթ զիաաարեալ 
րրիսաոեեայզ և ղծաոայզ բարի և հաւաաարիմ« 0այնժամ փութալ 
յեալասկ յիս . արի , եղբայր Արա պիոն , զի խոնարհես յուրյաղօթս ւ էէ 
վաոն երկնային ձայնին որ ասայ րեիկր զան օթզ ըեարեալ զողայր յա,և 
հեն , և ղաւարթ երեսօբ ուրախ կր րոլորովիմբ * էէ իբրև խոնարհեյապթ 
յաղօքձս, լոս այ ձախ որ ասեր • ոփէւեա զնափորա հո և աո. է էւ ես ափ~ 

Ժյ*ո և Գ գ**^* էրժ # **յւԳ ս*եւղ^*մԽն 4***ւ4**ր*հէԳ &բ հ~յլՁ**յ 
4 աեոի զհոզի զիրան Խլի աբբայ |ք արկոսին ամիին– ՚ի կարդ– հրեշաա֊ 
կայ –պիաակնափորաամբ պաաեալ. և աանկին զէա զոսնզբ 
աակայն փաս.օր յերկինս և պաաոսովև սարչմոսիւր ւ Աայեմամլոս—ա^ 
յաս և աոասօան ասուրն աայեմիկ • 4 աեսի զզգյաւշութքն սատանայի , և 
աեոի զննիչս հ-զւոյ, զային և արզելին զսուրբե զայ% մքԱչև յմամ ձի է 
ն^֊էԲ^յ ձ1է/նյ,րրհ%Ն Գ հերուս– որ ասեր . ՛ի բայ կայեքւ. որզիբխաՆ 
սարի , մի կայբ աաաքի երե սա յ չուսո/ե ։ Աայնժամ ձի ոմն *ի զի լայն 
ամբարձ ՛ի կեր զձայնս իւր և ասկր աղաղակելով* փախեր ուր 4 զեաս. 
3*^1 ով֊մողովուրզր սատանայի , և ամփթալիյ եպեր ուր , զի այրզ այզ 
արզար կւ ի*– իբրև անյ հոզինորաընզ էօմ փորձութիսն սատանայի 9 
յսվնժամ աեսի ես իբրև զաէ հրեղեն զի կայր *ի վերայ նորա , 4 ապա 
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306 սյսւր* 
եղկն յքքեէտԽ% Լս. ապա աղօթո արարի մքՏեչև ղաոաա, օոէև 
և աոփ ղսուրբ. Սար մինն և մատուցի յայրև, թ աղեղի և՝ 
պնդեցի զգար* այրթե տարամիտ, և աղօթս արարեալ 
իքի 9 ի չեոնկ անտի և աղաչեցի ղաե ղի աոյպտեսցկ ինձ 
օգՍակսն աղօթիւտ սրբոյե , ղի աոձսքնորդեայ հաեղկ 
ղիս ընդ ահագին անապատն տ 

|^ւ 9ի մասն ել տրեգա կասեն եկքն աո. իս երկպթիւև 
արյն որ ղտեսիիե ցուցքն ինձ և ասեն ղիս . 7(շմարաա֊ 
պկս թաղեղեր դու. այսօր ղմարմքն , որ այեպկս ոչ֊ գոյ 
դթ յաշիտարհիս յայս և. սշ դթ կ հավասար նմա է 
•պփ ՝ի գիշևրխ պէ գնասցոէվ* ընդ հովութ Ն հաըէՀյս , պի 
9ի տարեք Նաև »լ կարեվի գևաէ յ ահա գին տօթոյն • ճև 
յարու.ցեալ գնաղստ մինչև յառաւօսՏե է իրրև ծա^ 
գեաց տիւն , ասենղիս ♦ երթ 9ի իսաղաղու֊թֆ և. ադօթս 
արա փան մեր % |^ւ իրրև հեոաղսն յինէյե 9 տես սնկի 
Ոէ կայի ես յստև աո. դուրս արրայ ■ ^ոհս/ւնսւ ծերու^ 
նւ.ոյ 9ի || ասկասիա ուստի գնացի ♦ և յ որ մամ՝ տես ի ղիս 
սքեդ ք ղարմաղայ և գոհաղայ ղտեաոնկ ք | ուաւ 
արրայ Լ^ոհոննկս ղձայև գոհութՆ իւքոյ և ելար սատա 
և ասկ ♦ եկիր թաղաղութրև ք եղրայր է|երապիոե ♦ 

սներևոյթ եպև հեա նորա յաչայ ի մոյ տ ^այնժամ* դարձաք և "աղօթս 
մաասւյի ՚է վերսչյ սուրբ մարՏէեոյ նորա՝ կական բարձեաը, և ասի րպ^ 
սուրբ մարմինն և մ՝աասւյի յայրե և անդ թապեյի , և պնդեցի պդուրո 
•Հքրթէ բարամբբ , և կայի յադօթս ՝Է չեաոն անդ և աղաչեցի ղԽծ պի 
աա.պբես$քե աո. իս պօգնակսնութքն իւր ապօթէափ սուրբ հորն 
կոսիէ պի հանցկ ղիս ՛ի լեսնկ անափ մեծ և յա հա է. Որ յանապաակ * 

. Ե4– ԷրՐ^– երեկսյ եպև և եմուա արեգակն , աեոի պարսն որ յասա^ 
ջ***դոքե ա էրս նալ կի ՛ի չի ասն յսնապաաի անդ և ՛ի ասն 04* հսննոա. 
մեծի ծերոյ , որբ եաուն ինձ պօրութքթ յսնապաաի անդ, և եկին աս. 
իս և ասեն յիս. ոպիոյԽ բեղ, եղրայր Սրապիոն է և երանի բե^լ պի 
արժանացար աեսսնել պայն պի սի երկիւպած յէՕյ զայրն սուրբ ։ և 2^. 
մարաապկս այսօր թապեյեր պերանեշի մարմինն սրրո/ն արրայ (քա^ 
կոսի, և արժանաւոր դաար որհեիլ ՛ի նմննկ , որ այսպիսի *ձ «ք 
յ աշխարհի և ոչ. այլ սւոիբ դթ հաւասար նմա « ս*րի ե պնասյոլր 
*ի պիշերիս ընդ հովսւթք հոպմոյս , հասն պի ՛ի աոլյնջեան «չ կարես 
դնալ դու ՛Է յա հա գին աօթոյե տ է*, յարսւյեալ դեայպբ ՛ի միասին 
իթրե Ժամս հինդ, խօսեչով ընդ միմեսնս վասն բարեր արու թեն ՏՕյ և 
վասն սրրոյ ծերոյե ար կոսի « էլ ասեն նոբա ինձ • արդ երթ ՛ի իէ*Ա~ 
ղապոլթք և ապօթս արա վասն մեր է |ա^ իրրև հես.այսն յինկն , աե֊ 
սի պիս պի կայիյրսն աս. դրան արրայ Հոհաննսւ մեծի ծ երսյ ուոաի եյի 
ես. և ՛ի կաշե իմում* անդ՝ յոյժ պարժայեալ հիանայի և օրհնեի պ*ծ % 
է^ լսւաւ ֆոհսննկս պձայե դոհութՆ իմոյ , և վրպվապր՚կի եյեաը *ի 
սենեկկն եաես պիս և ասկ • եկիր խազապսւթեամրն արրայ 
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և. օղՀոէնիւ. համբուրեաց ղիս է |\ւ մաստ 9ի սենեաՀն, և 
պատմեցի նմա ղամենայն ղդործսն լ հ ^ացնժաւՐ բար 2^ 
րացու.ցեալ ծերպն ղձայն իւր աո. ած և աս է ♦ 7էշմար^ 
աապկս մետ ոչ~ ե$քթ գործովտ տրիստոնեայտ ք այլ 
նա.ամի. միայն ♦ այլինդրեմթ 9ի տեաոնկ ղի թողբկ մեղ 
ղյաեցաԱս մեր և ողորմեսցի մեղ ըստ մեծի <օպորմհւ.թե 
ծ*~ԲՇք ^ •մնցուոցկ 9ի մկնթ ղամենայն փոր2ու.թ^ և ղո^ 
րոգայթ թշեամԼոյն աղօթիւտ և բարեիյօսուքմբ սրբոյնէ 

ՈՐ 8ԵՐԿՐԻՆ ԵԳԻ*ՏԱ8ԻՈ8 ՀԱՐԱՆ8Ն 
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()ք<ՆԵԱկ ակր ած, որ ղամ*մարդիկ կամի ղի կեցցեն 
և 9ի գիտու.թք^2էշմարտու.թե եկեսցեն ւ||լւ4. մեզ աոաի^ 
նորգեաց իֆչմեել յերկիրն եգիպտացսոց և. ցուցանել 
մեղմեծամեե սրանչեչիս* գրոյ և. յիշատակաց արժանիս % 
||ք| ետ մեղ աանուլ ղհան գա մանս փրկութեան, և ամե^ 
նայն որ կամիցքն ապրել յւաւակ օրինակի կենաց բարու.֊ 
թ–եչքն% 2ճսոս բաւ.ակսՏնս ղարթու.ցւմնել ղանձինս յած^ 
պաշտու.թի անդր , որ կարող են աոյստթնոլ.թ% կարդաց 
և գնացից 7ճսոս գեղեցիկս յիշատակաց է աք*ՔԷ ես 
սնարժսն մի այսպիսի բույսն հարից ղճաոիցս , ղի ոլ 
են բախական փպչոմկթ մեծամեծ աոակաց բուտն հար^ 
կսնել աո. 9ի չլինել բաւ֊ակսն ԸԱտ արմսնաւյորու֊թՁն 
կարգել ՚ճշմարտա֊թբ պատմել մանաւյանդ 9ի գիր հսՀ. 
նել ղիրսն տկար ու. թի/. բանիւ. ղդ մ ու. արար ար 7Հաոմն *ի 
7ճսաւ իշիւելարկանել« որ քնլն յանդդեագոյն իսկ երևի 
և վչաագօքն , իբրև ղմեղ թերակատարիցս , և մսնա^ 

•զիմԽ . և փոսթայևաչ հաձիուրկայ պիո % էւ. իբրև ձապթ ՝ի ոևնևակն , 
պաաձևցի %մա գէէորեսն մի ըոա միոքի արաասոապր *ի «ք». 
ւփն « ՀՀայեԺամ՝ բարձրացումիալ ծևրոյն ղրարբաո. ի*.ր մևնաձայե՝ 
«րհևեաց դէօկ և ասկ . 7(շմարիա մևր ոչ և*ֆ րրիսաոեևաչյր , 
Հյլ էքկ բանիւ– եէկլ անո$–ա%ևալ Հրիսաոեևաչր. և արդ. ակր (ձոդրկ 
զյաեաոնո էէեր և ոպորէնոցի մեղ* և անչքՈէ-Ոցկ *ի մկնՀ^ ք«/<ք ԾւՐ փ"ր^ 
ձոէվձէթո և ղորոգայթո թշեամԼո/Խ տ է*, ապա դրևցին արթ ևրկիւպաՀբ 
պիրանևլի ծևրղքե Արր^ն աբբայ Ա՝արկոոի զպաաձուիձինն *ի փաա֊է 
*Հրիոաոոի էՕյ Յերոյւ 
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ւանդ նորոգագոխ մատ ու.ղե/ոցս յ աչ սպիս ի բար2րութ1ե 
կարգս գրով քխքխ մերձԼնալյ |^ւ սակախ իբրև յա^ 
ճախեցին թադցրութքզխ եղրայրութ եասնցն , որ 9ի սուրբ, 
չերիմն 2իթենեաց կար դեալ են » աւճուլի մէջ^ գրէլ 
ցուցանելնոցա որ 1ի յերկրին եգիպտացւոց մենակեաց^ 
թին կարգս և փորս յան2ինս բար2եալ բերեն է 
իբրև գմնեցի դախ ա»Ռնախ և տեսք» քա^ա^ և դան^ 
բաս ուսՅնասկր համրերութքքն է և. 9ի նոցունց յաղօթս 
համար2ակեալիշխեցի 9ի էտանչեքէ պատ մութ քրս յայս 
մտաեել, գի և ես շահ ինչ մեծ *է նո ցունց օգտիցն շա֊ 
հեցա/ց նմանեալնոցուն կարգացն սուստինոլ թ է, և բս^ 
վանդակ էլ գչրոշմունս յաշխարհե% յան2ն աոեալ ա& 
քթութի համրերութ I առաթինութեն մինչև 9ի վախ^ 
ճան է () յ» տես է ես ճշմարտութի. գ գանձն ած աչքն յա^ 
»1անս խեցեղենս թ ստուցեաէ • և ոչ֊ հանդարտեցի ծած,լ, 
կել և թստուցանելղօգուտն բադմաց , աչլհասարա^ 
կաց ի մկթ֊ աո.եալ մատուցի , և դքէեղեցիկ շահավաճա֊ 
քւացս այսոցիկ օգտիւն իւրով եղրյարց մատուցանել գի 
և նղթա ա$ւեալ աղօթս աոնիցէն 9ի վերաք իմոյ փրկսւե% 

| յ»^ աոաջին սկիդչւն արարից գրոցս այսոցէկ գտեա^ 
որն մերոյ • ցգաչուսսն 9 և. գի ըստ նորսմե վարլ 
դապետութ եամն որ 9ի յերկրին եգիպտացւոց մենա^ 
կեացթ են9 դվարս իւրեանց բար2եալբերեն » () վ» տե^ 
սի ես անդ բադում* հարս որ դվարս հրեշտակաց /քարեն 
և ըստ նմաևութէր փքկչթ* մեր*/ շբթքն ՚ և այլ֊մանկունա 
երիտասարդս իբրև, գմարդարկս նոցա 9ի վարս իւրեանց 
ըստ ածեդկն սբսնչելի աոաքքնու թ ^ շբթի^ յանձքնս 
իւրեանց դածեղէխ դսրսւթին բար2եալ իբրև ճշմարիտ 
այ պաշտօնեաչթ ♦ և ոչ֊ մի ինչ֊ հողե ղին գանցա^ 
Լորս պայս խորհուրդս յսանձինս համարեաէ֊ ունքն , այլ 
ճշմարտիւ սղթա յերկրի չբթին9 յ երկինս գումարեալէ 
ի) ի են բազումի *ի նոցանկ որ թե բնաւ գուցե իսկ 
աշխարհ յերկրի չգիտեն ք ա/է ճշմարտիւ միսչյն անդր 
կացեաչ են% իմ ծ խաղա ղու թի բադում* ե աչնոցիկ "ք 
սիրեն դանուն թո • և դախ դի ասէ% ես եղից նոցա 9ի 
հայր և նղթա եղէցքն քն2 որդիթ և դստերը է անկ տեր 
ամենակալ* | բա դումբ 9ի նոցսնէ են որ դարմսնան 
ինդ էրս աշխարհիս իբր լսեն թե դոէ~ցհ աշխարհ 
րի9ինս •կութիիւրե/սնց արարեալ դմոոացսւՅն իւրեանց 
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էրկրասորացս • |^լ արդ է վնոսա աէսսնէէչ ղիյոնապալ, 
"փ սնդ սփխւ շիքին որպկս որդիք 2շա/արքատ, ղի կպյցէն 
Տ&այցէն հօրն իւրէսնց գաչսաէաէն ♦ կաաՐ ղպջրս ։ 
ինլ սնձկալիս որ փափստիցքն տէսսնէլղիւրէսնց ղթա^ 
գաւյղն ք և կաաՐդուոն քնչ գէղէցիկ որ ցսնկսնասյցէ քնդ 
ասոաք չին էլ իւրէսնց աղաաչին տկրոսթ է ասն * ||^ հոգք 
կ~ձ* ՝է *Գքք**ոցաէ ՞չ֊հ՚՚ԳՔ կևք՝»կքոտ և հ^դէր^Էտ^լ 
կան Տքնան օրհնութքէ գսղստէսնն ւ յորժաաՐ 
ուա/էք ի նոցսնէ կարևոր պկաղթ պահսնքէսց/ն, ոչ֊՝ի 
աքսպպքս ա(տաբէրէն և «լ 9ի դիւղս և յագարակս , ոլ 
յէղրյարս իւրէսնց 9 ոլ 9ի բարէկաաէս 9 ոչ֊ 9ի հարս և ոլ 
ի մարս իւրէսնց 9 ոլ ի դրունս իւրէսնց ր դի անտի ինա^ 
մովը պիտոյիցն իւրէսնց մխիթարէսցէն • աչը միայն խոր֊ 
հցլրղր իւրէսնց հաճո/ և ղի ալ աո աղօթո գոհութիԼ 
ղձէոս իւրէսնց համբարձէալաո ած շրթամբք իւրէսնց 
մատ ուցան էրն • և աքն ամէնասյն իբրև յասղօթս կացին 
առաքի նոցա սնդ կուաէցաւ % 

արդ պայս բնաւ վալն նոցա ղի պիտոյ է ասէլ* 
*ֆ հաւատովթ իւրէսնց կարոալ էն և քէ֊ 

րքնս փոփոխէլ ղի բաղուաքք Է նոցսնէ և ղյսրդահոս 
հոսանս գէաոց կացուցքն 9 և 9ի վէրայ*՛ | քրղոս գէտոյ գեւս^ 
ցէալ սնցսնէքն 9 և պգադասնս մէծաաքէծս առաքի ^ 
րէսնց սատակ կին 9 և դչւմշքյութի բաղումս արարքն 9 
ղօրաաւթիանս աոնկին որպկս սուրբ էրսնէչի մար գար էյն 
և աոարէալին ♦ նոքևպկս և 9ի ձէոս նոցա նշչսկք և ա֊ 
րուէստք 9ի փրկչհն չին էին 9 և ամէնէցուն յայսնի էր «ք 
սնդե կքն% էթէ ՝ի ձէոն նոցա կէայ աշխարհ և վասն 
նոցա կէսնք աևսրդկութ-էրս անծասրէալ էն է ՀՀէսանկի և 
ացլ բաղում* յսյմ՝ միասքնակէացս՝ որ ոլ կր բաս և հա^, 
մար ղթիլ ոանէլ մարդկասմն % |^ւ սնդ կր տէսսնէլ 
հասակս աղցի աղցի մարդկանն յսնապատի սնդ 9 որ^ 
չյյ*փ **լ էր աԶսրթ էրկրաւոր թագա լորի յ անձին իւրոյ 
այնչափ ղօրս ժողովէլյ Հ) ի ոլ էքն գէօդթ կամ՝ քա^ 
ղ^ՔՔ յ^րկրծն էգիպտացւյաց և ՝ի Ամրբայիդա որ ոլ 
վանսրաչոէքն իբրև պարսսրտ և աշտարակ<տ ամրացէալ 
էքն 9 և *ի նոցոսն յաղօթսն ժողովքն ամենաքն իբրև 
յՏսծ յէցէալ էի** 1 |#^ ոմանք որ պո նոսա մէրձ կայքն 
յսնապատի սնդ 9 և ոմանք է.ս յանդունդս 9ի խիքժս 
սնդր մաէալամրացէալէին • ընդ ամէնաքն տէղիս ղդէ^ 

^ ս 
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*ւօ է»աւն 
ղևցէկ հակառակողիս 9ի ժտի եդեալ այր թսն դայր 
առաւեյ պշսնչեչիս երևեցույյեալ առատքնութֆա» փան 
հեոաւորացն , և ոմակթ ջսնսյյքն թե գուցե պթ թան 
դնոսա 9ի կարգս փսրուց ուղղութեսն առաւեյ^գտսնխ 
ցքն» ք|մակթ 1ի մերձաւորակն կարծեին թ է գուցե ղթ թան 
դնոսա 9է հեռաւորաց սնաի սա արքնեալ թաքասգքն ,տ 
(| ասն այնորիկ դսնշափ դսնհամար դօգուտս դար* ա^ 
ռեալ 9ի նոցսնէ 9է պաաանւթ *ք՝ բոնիցս մատուցի առ 9ի 
նախանձ արկանել կատարեյոցդ աո. 9ի շի֊ 
նուած օգտի յօժարեցուցսնել սկիպյճ* մտավարժ ու֊ 
թե անդ մատուցսնել* ^*աի* առաք/ն կամՀզն այ 
սկիզբն արասցութ պատմոլթե զսրբոց դերսնեյեաց 
ծաց միայնակեցաց զիարդ հարուկ» ք պայս եդեալ ի մաի 
թե. և այժմ* գէոյն զօրութիս աոնկ 9ի ձեոն նոցա փբբ^ 
կիչէ զոր առներ /առաք 9ի ձեոն մարգարեիցս ե. առա^ 
թե/ախ ♦ գի նոյն (ակրն ակր ե ե. այժմիկ և. առ յապա որ 
զօրացուցսնե զամենայն յամենայնիւ 

ՎԱԱՆ Ա^Ո^ՈՐԱՑ 

§Է0Ա՝^ ՚էեթ այր մի •տանշեյի յերկրին թեբայեցւոց 
\\պ<պոք անուն նորա , հայր հսնակսնաց բազում* իբրև, 
հագար եղբարց • տեսիլ նորա իբրև հրեշտակի » ամաց 
իբրև իքմնսնից , մորութն մինչև– 9ի /սնքմն անդր հասա֊ 
նկիե ♦ դոլար թ ագին երես օր սպիտակ յգքմ ք և տեսիլն 
իսկ ահաւոր Լւ պշանչեչի ակնած ելտայր յաոնկ անտի » 
||ա բադում* անգամ* 1ի հեռաւոր յանապատի սնգ ա֊ 
ռանձինն դվարս իւր հարեալ յետ այնորիկ 9ի մերձաւոր 
յ անապատի անդ բադում*կաներ մխնժոզոփշիներ* *քաՀքք* 
մի սնկեալ խրոհթ ձեռօթն 9ի սնկոց հայրենեաց սն֊ 
տառախիտ մայրիս յսնապատի սնդ կազմեր * I/1– ասկքն 
չյմեզ որ շուրք դնովաւ հարին ծ երթ բնակեալ է/Տ»՝ թե 
բնաւ ամենևին 9ի տեգի ասա յայսմ* տրուպ բգ/ս չգսաՀ, 
նկր մինլ չև եկեալ կր առԱն երանելւոյ յսնապաաե 
սնտի • և նա եկն սնկեաց գայԱյ դի համի պիտպից որ 
առ նա եղբարթն ժոզոհեալ եքն՝ հասն իրիթ իթիթ 
ջեալ դբաղնսւցուն % | \ժև դամհրնախ ինամս դաբմսնոց 
9ի ներթս առներ փան նոցա , և առ ած ազօթս մատա ^ 
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ցսնկր վասն նոցա փրկոլթեոն պատերագմեէյ գի բեաւ 
ամէնևին (&չ կամ պակաս ւք( իցկ 9ի պիտոյից ^քա * 
մի պաա2ճսօվ> շիցի նոցա հեդդութՆ զբօոսնաց գբաղ^ 
մսն իրաց ւ ||ա * մքնչդեո. նախ յանապատի անդ կր % 
ուսէել֊քնչ֊ ոշ ուակր , բպյց միտքն բոնիար թդ որ գտոՀ, 
նկր և րտզցր արմատ ինչ վայրենի . ըմպկր քուր յ*ք֊ 
մամ* երբկր ուրկք յանկարծ (նչ~ գսանկր ♦ աղօթիլք 
և. օրհնութչէ գամ ամուրս կենաց իւրոց անցուցաներ ւ 

|9^|ք իբրև ՝է կաաարեալչափ հսԽակի ծերութեսն 
հաամնկր % եէխ կի հրեշտակ աո֊ նա և. երևեցաւ նմձ§ 
*ի տեպեոն և֊ սակ ♦ եղիիից դու յադդ մեծ , և– մոդո^ 
վուրգր բազում* հաւաաասցեն քլև , և֊ եգիցքն որ 9ի 
ձեսն .քո փրկեսդթք ւքճփցքքն բիւրք իբրև֊ տասն • գի որ^ 
չափ գպք աստ շահեեցիս , այնչափ հագարաց իշխան չի^ 
նիցքա 9ի հսնդերձեալ մ ամանակի անդ ւ | յւ մի ինչ֊ 
եյմքնչէր, աոկ հրեշտակն ցնա, գի ոչ֊ երբեք թնչ֊ պա^ 
կաոեսցկ քեղ %ի պկտս դար մանոց մինչև, ցկատարած ♦ 
գի որչափ կարդասցես դու. ատ ած ք և. ած լուիցկ քեղ* 
ՕՀայս #է իբրև֊ լուաւ , 9ի մերձաւոր անապատ անդր դի, 
մեաց միայն ♦ նախ անդր բևակեաց, տսպաւարակ մի փհթ^ 
րիկ միտքն ատւ անձքամն խրում* արարեալյ և յնքևեակ 
բոնջարաի լոկո/Լ շատացեալ% բազում* անգամ 9ի շա^ 
բաթկ 9ի շաբաթ– մի օր երբկք յախ լուծանկր գրե^ 
րանն $ |^լ աէւաևց գպրութն կր գաօ֊աիքքմն և օչ^ քնշ գիլ, 
ակր 9ի գր*ց ♦ իոկ իբրև, սկսաւ յանապատկ անտի եքա^ 
նելսևպր յ անապատ, խորհը այսպքաիր սալան նմա 
յայ 9 գյչիրո ամենայն ուշքն մազը 9ի բերան կարդայր ♦ 
գի իբրև, տային 9ի ձեօոնորա գիրս եգյլարքն 9 իբրև տեԱ 

• ||» մքեչցեա. յանապաաի անգ կր , *չ ինչ ոսաէր ՛ի պիագյակաե կև^ 
ր*<րյ յաեաա-ևլորգաց , բայց միայն Հանքար ինչ 0ր գաանէր գո*\ 
"*ք^# * և Հ*քք/» արմ՝աա հայրենի որ գաանէր անգ , 4 քոպ, ըմպէր 
յորժափՐ երբէր յ անկարծ ինչ գաանէր , 4 ազփթէ^ր և օրհնա֊թբ լ». 
Տւնացն աւոսրս կենաց իա֊րպ անցոէ֊ցանէր * . ♦ • 
* *ԶքՍ"»մ՚փ պաագամաիբբ4 լուաա֊, երկնչեչրհ՚ի հյաոՀոնայն՝ ՛ի մեր^ 
ձաւ֊ար յանապաա անդր գի մեաց • 4 աա֊անց գպրոսթևան էր ՛ի դր"ձ • 
է*, իրրե. ԷԼ յաևապաաէ անաի՚ի Տէրձսա֊որ աեապաա % շեորհվյ աոա֊ան 
նմա յԽյ գի գցիրո ամենայն մահֆ րԱթեո.նոյր և ղրաղումս ՛ի 
բերանոյ կարգայր . քանզի 4աուն նքա գիրթ եղրարր հանիցն իբրև 
ածգեկացելըյ գպրաւթևան^% գի րեթերցեաչ մեկնեսցէ գցիրո յաա֊աԼ 
քան գմարճաէ֊ոբ կերակուրն ըսա ոոհորոՎհե հարցն ։ Էակնա աոմէաչ 
րեթծաճոյր 4 մեհնէր և հիաց*$ցանէր, 4 թքե բանջարաէ Ա*կ"հ ձ“». 
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ղեկացեըյյ դպրութ1ր է աո. էրա է վաղվաղակի թնթեէճոյբ 
պայն ւ |՝րւեալ նորա խորհս միւս ևս %ի դիւաց 
հաչած եչղյ • պի իբրև բապումրփսկ 9ի ս*Նտի 
իբրև ոչ֊ կամկթն, գայթն կայթն ատւաքի նորա աղաղա֊ 
կհթն վասն վար ուշ կարդաց առստթնութ էրան նորա ք պի 
բժշկութթ բաղում* աոներ է "Լ Էը Գ՚ՅԼ և– 
ժողովե-ըէչյ աո. %ա յամէրնայե կողմանց >Է ր֊աղոլմ* հա. 
պար աւ որա էյ 1ի միանգամայն ժողովեր է նոյյա % 

|^ւ իբրև ետես պմեպ֊ այրն, պուար թաղթն երեսզր 
իքն դալով ողքդքն և սա մեզ֊, և անդեքն նախ յաղօթս 
կայր ա |^ւ ապա լուացեալպոտս և պՅեո.ս մերր իւրովր 
իսկ ձե՜րւզթն* անդեքն 9ի վարդապետ ու թ*թ դաոնայր * պի 
տեղեակ իսկ կր գրոց սրբոց յածութ*կ անտի պշԱորհս 
պայս ստացեալշ և բաղում* 7էաո.ս 1ի գրոց անտի մեր ալ 
մեր ելնեիր ք և պսպղիդ հաւատոց պճշմարտութիէՏէն ուսու֊ 
ցեալ անդեքն յաղօթս յօժարեցուցեալ* պի սովորութքի 
հր այս մեր ծ աէՈրծացն պ յաււաֆագոխ կերակուր աոՏաուլ 
մթնչ֊շև ղհոգևոր կերակուր հոգւոց մատուցեալ, այսթնյխ 
հ պտեաաւն մերրոյ ղ Հաղորդութխ ւ իբրև աոյստ պայն 
և գոհացար պայ , վաղվաղակի 9ի սե՛ղան անդր յոժարե֊, 
ցուցանհր ♦ թնրԿ յիլր փհ/Թ անդր դարձեալմեպ^յիշե֊, 
ցո լցան հր , նստեալ խօսկր ընդ մեպյ ես » ասհ » 
•սյր մի յանապատի անդ ոչ֊ մի թնչ յերկրաւորացս 2էա֊ 
շակեաչ֊ պամս երիս * այչ֊ հրեշտակ յեր/լնից յերիր ա֊ 
լուր կերակուր բերեր և էխեր >ի բերան նորա > և այն 
լթներ նմա փոխանակ կերակրոյ և ըմպելւոյ $ |յս. գիտեմ* 
ես , ասե է պայրն պայն պի եկթն մատեան աո. նա գևբն 9ի 
ցնորս տեսլեան է ոյ բ գունդս գունդս պօրաց հրեշտակաց 
երևեցուցանեթն, կառս հրեղենս և սպասաւորս բա֊ 
ղումս որպես թե թագաւորի ուրուր իցե յանկարծակի 
քի վեր այ հասելջյ, և ասեր ցնա * արարեր ուղցեցեր կա֊ 

աացևալ չինկր ։ ոչյսպկս *Է էՈէրձաա֊որսն աԽապաա արարեալմԷայԽ 
ա՛նձին է*.րոք և *Է շաբաթդ շաբաթ բա ղու. մ՝ անգամ՝ ձի օբ ևրբկբ լու֊ 
նանէր ղբևրանն բանջարով« էէ աո.նալ սարա միւս ևս սչյլ , 
փան ղի աու֊աւ. նմա էշխանոէ-թ՜ի ՛ի էՍո,սԱ ք/լ<*5 հալած ևշոյ զեոոա • և 
բաղոէ֊մթ (***կ *Է ՀՀ՚՚րչ^քնլէոյ աԽոէի , թկպկա և ոլ կամաա. , գայթ» ** 
էլաջի նորա աղաղակեին վասն վարսեց կարդաց աո.պբիեութե նորա ր 
և բժշկութիո բաղումս աո-նկր տ էէ կր սա ինթե անդորր գագար մսա 
ղովթչոյն աո. նա յէօմ կողքանց իբրև հաղարաց բաղմաց՝ վէնչև աասԽ 
րի*֊րսց եկևլչցն աո. նա ։ . . . 

□ւցւէւշտճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 



; Ա4ՈՂմրԱ6 213 

աոսբեցեբ դամենայն ինչյ այր դու, եկ երկիր պագ և 
վերացիէ1 իբրև. ղ\քպէայն * | միաքնակեացն ընդ միտս 
իւր • ես հանապազ երկիր պագաեէոՐ իմում* թագա 
ւօրթտ և փրկչին♦ արդ (ք «ա , «շ իմտդրկր քօ^ւր 
յինկն է իբրև վեր եհաե Ղամա գխորհուրդս մւոաց 
իւրայ 9 գի ասաց իմ՝ արթայ աոանձին 4» որում* 
պարտ և պատշաճ* կ ՀՏնձ երկիր պագանեէշ եւ վաղվա֊ 
ղչսկի *ի *1ի2շյ օաևդկն *ի բաց կորնչիր է 

այս ամեն այն Ղաա մեզ իբրև, ղայլ ումերկ պատ֊ 
մկր է ղիէ֊րոյ անձքի&ա սնսատքՏեութ ի իբրև, թ արուցան էրլ 
կա մկր ♦ իսկ որ գնովաւ շուրթ հարթն կային , իմացա.֊ 
ցանկին մե՜գ էրթ կ դորին իսկ պեսեալ կ ղայդ ամե՜նայն $ 
Օ յի կր այնպիսի այրն վաոաւորեազ յա մեն այն ի ՝ի մկք 
հարցն ամենեցուն ք որ իբրև բաղում% միավնակեացթ աո. 
նա ժողովկին% ամիով կր գամենայե եղթւարսն աո. ինչին , 
և 1ի միում* աւուրց զխցկունս ամեն եցուն հանդերձկր 9 
դի ոՅն աղիւս մատուցանկր ք ոմն կաւ , ոՅն քուր 9 ոմն 
փայտ կովկր \ իբրև կատարեցին ղգործ խցկացն , 
ինթն իլրոէԼ. Հեոօթն մատուցանկր բովանդակ ղչղկտս նո֊ 
ցա » ||ա և սուտ եղլւօր մի աո. նա եկերյյ և ղի*~ր ձորձսն 
մե՜կուսի թաթուցելշյ յանդիմանեաց գնա առաքի ամե֊ 

այսոսիկ նա ւճրլ որպկս դս*յԱ»յ ումեթկ պատմեր , դիւր/լյ անձ ինն 
աօւպթինութք որպկս թաթ*լյան ևլ կամելով» էէսկ որ գեովալ. շուրջ^ 
հարթն կային , իմարուրաեկին մեզ թկ դորին իսկ կրեաչ կր պոչյդ էօմ։ 
<Հի կ "չ/նպիսի այրն փաո.աւորեալ յէոմի ՛ի մկԼ հարրն ամեներունր , 
որ իբրև բաղում* միսվնակևարր աո. նա մ֊ ո դո վերան, նա դնոսա այն֊ 
պկս ամփոփ և այլ աո. ինթն որպկս դսակաւաւորս , և *ՀյԼ ևս յոդծա֊ 
•Ւ"մեի կարօա կր % Արոա֊մ և եզև իսկ եզրարթ բազումյոյմ իբրև հա֊ 
րիւր հա պարս* էլ • և ամեներո&Ֆ աեզ և դադար շիներ և վանորայս և ան֊ 
ապա աս և միայեաւորս և հան դսա արանս , և անղյբազ և անխոնջ հո֊ 
դարարձսւթբ հոդայր և ոչ յեորկր . թանպէ ած կր որ հ"դայր դհսդո 
նորա և յ*>2րղկր պ&մ յ&մի , և զոր ինչ միանդամայն հրամայեր , այն 
աո.մամսչյե կաաարեալ լէնկր • ՝ՀԼանդի ՛ի միում աւուր դքսրկունս բա֊ 
զումս նոյաշինկր և յէսմ ինչ յաքսդսւթեամր յաո֊աքանայր և լինկր . 
4 ձևոնաասւ կր նմա ած յ&մի է էէ սայսպկս կաաարեաչ դթմ պկաս 
նորա միանդամայն , անդորր անայր և հանդարակր և հաևդարաերոլ֊ 
րանկր դամենեսեան • և դվարդապեաութիւեն իւր անթերի ասւնկր ՛ի 
քսևլև ար նորա դնալոէԼ աո. ամեն և սև ան և անասներով֊ դնոսա և ազօթս 
աոնևչոԼ ՛ի վևրայ մի մի իւրպթանչիւր ՛ի նորաեկ * ՝Հանդի և հրևշաա֊ 
կա կերպ աե սիլն որա ահարկսւթե՝ բաւականապկս շաաաեայր աո. ՛ի 
յ°րգորևլ դԽսսա և հասաաաևլ ՛ի խիսա վարս աոատինութե ։ Էլ անդ 

« կր աեսանևլ դնոսա իբրև դադաւնիս միամիաս ՛ի բարևդսրծոլթք դա֊ 
մենեսևան դեոսա » Աա և սուա եդբոր միոյ աս. նա ևկևլրյճ որ պիւր քբշ, 
խարհակևրպ ձորձս մեկուսի թադսլրեալ ունկր . • • < 
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՝է յէջ^^քէրալէրտ յթատա.յէրալկարաաթւ, 
պի յ*հքեյհէակ 1ւ ոլ ԷշէԿք ք/ել ոթ ամևնԼքճ, *աևլ ա. 

*«ք“* ^ ՚հխ&փ &"րհՔ "»ռատ/^թ1ր կքեա ՝Է 
%մա զոր ՝(• բարէրաց վւսրա-ց կարգաց աո. քէկքթւ ժողովկր » 
| \ւ կր աճպ. աևւա/սևլ գքւագմութք մ^ախակևցաց ի «#–«֊ 
զովս իւբեսնց իբրև զւյանդս գունդս արդարոքւ սպիաա^ 
կասհոնդերձս, աևդադար օրհնութի զած փաուաւորեին % 

ՎԱՕՆ ԱՄՈՆԵԱ8 

Տե11Աք "&գ *Է կողմսՏա թևբայե-ցւոց այր մի, 

\^էեն անուն նորա ք հայր երից հազարաց ւֆաինակեցաց, 

զոր և տաբենացիմե ւմեուանեն է մեծամեծ վարույթ և 
կար զօր զարդարեալթ ք մաշիահանդերձկր ք սրօղարկեալ 
զերեսօր , գլիլավարեաը» յա֊տերը մաւՐ* զի մի ւտ տե^ 
ումևիցե > և րւութֆ յչամեձքնս իւբեանց կաբգեալ բա^ 
զում* իբրու, թե չիցե անդ բևաւ ամենևին որ, ա/լի*֊+, 
րպրանչիւր պր զիւր կաբգմև վարուց 9ի միմեաեց թստա 
ցեալծածկեալ անեին , րք իբրև կերպարսնզր աո. սե^ 
դոն անդ նոաևսդթ ♦ օ^ւընկերի իւրոլյմ%թուիցիթե 
ուա^ն (նչ% և 9ի միմեանց ծածուկ թպրուցսՏտեքն ւ ()^ 

ոմթ/կր 9ի նոցաևե մի անգամ՝ և երկիցո դատարկ զ^եան 
9ի բերաէն տ անեին 9ի հացե անտի կամ* 9ի ձի թոյ կամ* 
զինչ֊ աււաջցխ կայր« միով֊ նուագաէ պաշտեալ չքնեին 
կերակրողն այնաւիկ, և կեպ> ^ բերան տարեալ 
իբրև ծամել երևեին է ^ շմեղս եղեալ յայլոց կերակ^ 
բոցն պահեին է (|(ւ^ զթանիկն 1 երկիցս միսեալ միտի» 
յայը/կն պահեին ♦ և ամենայն վարրնոցա եին ւտոնչելի 
զոր թողուլ յօ մարեցի , յորմկ աղուտ և փաոր նոցա 
ծսնիցին է 

է "ապշնաք նրէքա ^ #4 եանրաւք^ք ձանձրայ^ 
պֆ կաաաֆ >է/^»4 պուաևշահ 

գբանա ղարքաևպքա ք յփմարա+ա քք»ղ~Հ » 
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ՎԱՕՆ ԱՊԱՐԱՏ 

ՕԵՍԱ՚նէււ.* սցլծեր մի օր հեգոսիմեամբն և. 
հանգարսաս (3 իլն ս/նցա ցսնկր գամենայե մարդկամբր ք 
և անոճ» նօրա սյաբա • գորմէ հաս տատ կին ամենայն 
էրղՀսպքթե եթկ չէր ամենևին էրրգօւ. էալ նմա և ոչ֊ յճաս 
սուսսխասեալև ոչ֊ բարկացեալոսմեր ամենևին և սաս֊ 
տեալ֊ ոսմերլ բանիս լոկով* |#\լ կին Հա^ նորս» հեգլ և 
հանդարտ և կարգն խոնարհ յոյժ, և գս1նձն խր գձոսձ 
և խոնարհ ոսնկր ♦ գի բագոսմ՝ անգամ՝ աղաչկստ մերը 
գնա ասեր է֊ ընդ մե»լ բան ինչ֊ յօմարուՀՅ-երամբ , հագիս 
հագիս յսնձն աոնոյր խօսել֊ վասն խոնարհոսթԼ սա֊ 
կաս ինչ֊ բոնիւր » |)ա երբեմն յոսշիապարիկ մի ձիա֊ 
գետի որ ելսնկր ապակսնկր գսնդասսանս մերձասո֊ 
րաչքն | երկին աղաչեցի» վնա բնակիչդ վագրաչքն այնոցիկ • 
ես նա երկն քի տեղին ես հայեցեալ ետես պգապաճտ մե֊ 
ծոսքմբ յգ/մ պքսնչեյի • 9ի ձայն հեգոսթ եսն պատ ոսկր 
տայր նմա և ասկր • պատոսիրեմ՝ վ*եգ֊ յանուն տեաոն 
մերոյ %^իփ ^ այսոսհետես իշխեսցես ապակսնել 
գան դաստանս նոցա % | յա իբրև, 9ի հրեշտակի բյարբաոոյ 
հայած եալամենևին քի տեղսոիկ անտի 9ի բաց գնաց «*| յա 
և գէյոկորդեյան հալածեաց երբեմն 9ի տեղսոքկ իսրմկ » 

ՎԱՕՆ ^Ե^ԷՈՆԻ ԾԵՐՈ8 

^Ե1)Ա*ք մեր այլծեր մի *ի կողմանս անշիքնաց 
դենիօս անասն , այր արդար 9 արոսեստիս դարբին , որ 
յսսւաջ֊ իսկ *ի մանկոսթե գաքն արոսեստ յնկալեալ կր 
և յայնմ՝ արոսեստկ 9ի հասատս կացեալշ | \ր երբեմն 
գի մատոսցեայ֊կր աո. նա սատանայ 9ի կերպարանս եքնոի 
մարդս/ ք մինչդե»ս 9ի պկտս ինչ֊միայեակեցացն դարբնկր , 

$Ե1)ԱՆԷԱ+ այլ ծևր մի %եպև\ք,ո* անոսև , արոա-ևաոէ». դարքփ% , որ 
յաաօոք՜ (ակ *ք> մոձւկո*.թծած% ոսոեալ կր, և յախՏՀԼակ ՛ի հասաաո 
կրոԽաւ֊որո*. թե կայեաոլ Էր և մեն հարուլ կայր *Է ^ակծյութե աևգ 
և գործեր գգարբ1սո&ե*ն% աա. ՝ի պկաո Լղրարչյ և վանորեքդ * է*, ևր^ 
բԱՏե յասոսր յէոսէՐ աո. ոուրբԽ մաաասւյյեալ օաաաեայ ՛Է ՆՀաԽութե 

պոաձկՀ , մինչգնա. *ֆ պկաո թ^յքայնակևցաչքհ գարշեր, և չարԽ 
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վսան փոսթոյ ճեպոխ յափշտակեաց 9ի միջ^ք հրատին 
արտաշիկագոխ պերկաքՅն եոացեալ, Օուամբն 9ի թաց 
ձգեալ եհար պերեսսն և *աւ հասարակ խարշաաեաց 
պնա« |\^ա լսէին ամեն ախ եղյսպտն պբյարթաո. էխսքն 
պէ վայէր և Ը*ցր >ի ներթս 9ի խցկստն անդ տ • ^այնմհետէ 
աքնոսհետև այրն ղեր կաթն պոր գործ էր ջեոձրալ ձե^ 
ասմբն իսկ ոաՏէԷր և. գործ էր , և. աքն ինչ ոչ ֆ*աս էր նմա ա 

||^ք պմեւլ իբրև ետես% սիրով՜ ընկայաւ., և որթ քքնդ 
նմա եղրարթն կեցեալ էին1 պատմէր վասն նոցա մեզ պէ 
և նոթա կենդանի էսկ էին վասն որսց պատմէրն • | \ր 
ոՅ& , աս է «յ անապատի յայսմիկ եղբայր մեր% Լ ^ոհանսէս 
անուն նորա ♦ է ս/նցհրալ ըստ չափ հասակի իւրոյ , բայց 
ւասա.էլ է այժմ՝ թան պամենախ մենակեացս որ աստ 
էրն, զոր ոլ ղթ երբէթ վաղվաղակի տեսանել կարէր » 
թանգի միշտ փոփոխի 9ի տեպսոէէ 9ի տեղի յ անապատի 
աստ է ||ա նախ պերեթ ա*ՐՀյոտն եկաց ընդ վէմով միսվյ 
յամենախ ժամանակի անխափան յաղօթս կացեալև 
ամենևին 9ի թան ոչ՜ յէնէր 9 բայց այնչափ որչափ նիրհ 
աոնոյր ♦ յ ալյուր կխրակէի միայն որչափ յօրինացն 
նոյր պոր երէցն տանէր նմա, այլինԼ ամենևին երբէր 
ալ ճաշակէր % 

9ի միում՝ ասուրց երբեմն ժամանակի կեր պա*, 
րանեաց պէնթե սատանայ 9ի նմանութի երիցան, իբրև 

քծնելով կամ^ր մօաաւորիլ^ աա. նա » \ակ նա վասն փութ֊ղյ 
յափշաակեայ ՛ի միքաք հր ոք% աարադսխ շիկն և ալ դեր կաթն ձևանամ\ 
րայէ և և հար յերեսո կերպարածն և ալ չարթն , և աո. հասարակ խս*ր֊ 
շաաեայ գեա է էւ. ապա լսեին եզյբաըխ դանհեթեթ րարրաս. կնո/ն 
քի Լ"ՍՐ և •եսԿ Գ %ճրր#“ Գ Ւմ ա*Գ* պէ "»^նչեաԼ Լփ +& Գ 
Հաքա*.թ% յա*.սայ աա%% էւ. յսչխմհեաէ ՝է հսդւսխ դօրութէ շեսրհս 
աա֊աա. նմա , դի դերկաթն աարադոխ ձեո֊ամրայի արկան էր ՛ի հուրն 
և հանեալ ՛ի հր ոխ դործկր, և մի՛նչև յվախ2ձսնն քւր սչ֊ ևս կարօաա֊ 
նա/ր Աէնևլևաէք է 

Ս* հթէև եաես ք*է* ժհմ րքք*Հ. ընկաըս^ և սա ինխ պասս&սզ 
մեղ ասելով, է ո8Լ յաեապաաի անդ եղյբայր% ֆսհաննկս անուն , ան^ 
3^աԼ V՝–աՓ հ^ասկի ի*֊ր*ք * և աա.ա*.ևլ կ այժմ9 Հան դաէ&նայն միայլ 
նակեաշս սլտ ասա են, և սեա «չ ղթ երրէքՀ աեսանել կարկ, դի էֆչա 
փոփոխի ՛ի աեղւսքի ՛ի աեդիս յանապաաի անդ . |)ա նախ պերկեամՐ 
միյոաե եկայ ընդ վիմսվմիաԼ, յԽմ* մամ՝ անխափանյադօթս կ"ղՎ* և 
աՏւնևին ոչ֊ ընկալման Էր վասն Հնդյ և կամ9 նսակր , թաըյ եթկ սա կա*, 
մի նիրհ ասձսյր, և դախ ևս յսաե կալովէ յասոսր կիրակկի ևրկյն 
աաքեկր աս. նայօրինախ, դախ աաձսյր և պքԱխլ ամենևին սչՀաչակկրէ 
Աքք *ի էֆսա մ9 ա» սար էխ կերպարան եայյ սաաանայ դանձն 9ի նմա՝ա 

Հէոթք ՀքքցաՀ, էքքև վապագՀֆ յաքա^եալ աա. %ա էրթայր, 4 աՀ. 
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փրգագոիւ էյարուցեալ աո. նա երթայր * ւյյքնպկս ե^ 
բևեցուցոճտկր որպկս թկ զհաղորգութ օրինացե ւճւ. 

տուցա/նիցկ նմա է |Աքք երամնէրչին Տ^ոհս/Անկս իբրև ծա֊ 
նեաւ ասկ յեա ♦ ձ հպ/ր ամենասին նենգաաւթՆ և քսորա֊ 
մանկութ է՜ ք թշնամի ատամենայն ասր գարու. թ եան • իսկ ոչ՜ 
ագագաբիցես ամենևին պատբել խաբել պամենայՆ ժիտս 
ասր ասնց ասրգասրաց ւ արդ համարձակես ժպրհիս և 9ի խաար֊ 
հուրդգ յասյգ աՌստչելյ \*սկ նա էրա նմա աարսաոասիաաաանի 
և ասկ * խք/րիկ աֆւո ևս շահեալ կր ԷաՐ աէթևգ 9ի կոր֊ 
ծամնման ինձ, ղի ասյգպկս* այոաՏա 9ի •&$**$ եղր֊արց անտի 
աեգորեցաաւցի 9 և արտստոյ մաոաց իւրոց աբաբե ալ 9ի մո֊ 
ըարաաւթիւե աշասրձաաւցի ♦ աիաաան աարոյ բաղում՝ արգարլր բա֊ 
ալուաՐ ժամանակգթ յաճախեալ յաղօթս հաղիս կաբա֊ 
ցին գնա ամնգրկն 9ի նացն միտս իւր գարձու.ցանելյ |յսև 

ղա/ս իբրև ասաց գևն , գնաց 9ի նմաեկ « Հ^բրև աոեսասնկր 
պասս նորա ըեգ չրրիր աարաաաաաաաւեալ յանշարմ կարյքն բա֊ 
ալուաՐ ժամանակօթ է և ղի արենաթուրլ» իթանկին 9 եէխ կք 
հրէ*արաակն աՈրբձեցաւ 9ի բերան նորա և սակ ♦ ք*էթն 
եպիցի փլեալ կերակուր և սուրբ հոգին ՛ճշմարիտ ըմպելի , 

գի շատ կ հ>եգ որ այժմ* 9ի մանկութենկ կերակուրն 
կ 9 ղի մի իբրև յագեսցիս փսխեսցես % \՝բբև բժշիեաց 
գնա | փոխեցաւ 9ի տեղւոիկ անտի • գնայր և շրիք»ր ընգ 
անապատն և ուտկր բանջար որ անգ գտանկր ք և յա֊ 

պէ» նրննյոսյանկր թկ հաղորգոսթք փրինայե մաաույանկր նմա ւ քաք 
նրաննչքէր 0 սհաննկո քթէի նանն աս աոկ յգև% • ո հ*գյր նմ՝ նննգոս^ 
թևանէք և խորամևէնկաւթնյ և թշեաՀ Խ*Ր արգարութՆ , Հլ շաա կ գի 
»չ գագարն* պաարնլ և խաբնլ գԽմ՝ Հա* արգարոյ. արգ համար֊ 
ձակնալ ժպրհի* և յա հա սոր խ*րհ*սրգգ ժաաչնլւ \ակ ոաաաԽայ նա 
պատասխանի , թկ հ~է(փկ Հևան շահն ալ կր իմ՝ ղյո կորնանոսմգ , գի 
այոպկ* և գոՏե Հ ՝ի յոյ նղբարյ յաքգ ԷՕԼ դ^րնախ և արապրոյ մաայ 
հ*է"Ձ արարէ և" էրսւ^ * և պիպհ* Գ մոչնԳ%ոսթք գարձոսյէ . 4*ա% 
ԱՀհք րապոսմ՝ արգարր բ աղում՝ ժամանակ* ապփթ* արարն ալ յա՜Յճախ 
հապկս կաբային ղնա անգրկն ՛ի Հա* դարձ*սյաննլ% Ե«֊ VV" 
ա*այ դժննաքն , փախ նա*, ՛է նմանկ ւ Էն կր ան*աննլ ղոա* նորա *ֆ 
չ»էփ*յ պաաաանալ *է յոան կաըյյն ժամանակհթ, և քո*բ արիսնախա*ւն 
թջանկին ՛ի որմնէյ նորա և ՛ի բարձոսյԽ է էւ ապա հրնշաակ անա*% 
նկնալ նկայ ա*. նա և մերձն յալ. ՛ի բնրաե նորա և ասկ • փՏ 
պիչքի քն՚լ կնրակոսր և սոսրբ հոգին ձշմարիա ըմպնչի , գի շաա կ քեզ^ 
որ այժմ՝ ՛ի մանկու&% կնրակոսրն կ, գի Հ իբրև յագնոյի* փօփ*ա 
խնոյի* յայլ ինլ, էէ աաոպՀայոյյ գնա աոժամոչքե ՛ի Հրքոյ աևաիէ 
Ե*– 4»|ք^ Հոհաննկ* ոակաքե *լ աայր հոձգիոա ոաիյն ք այլ փոխն ալ 
՛ի անգսոքկ ՛ի անգի գնայր և շյյքկր րեգ անապաան ք և բանէոր որ յոծլ 
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ւ*ւր կիւրակկի քի %ոի տեղի հասս&կր և հաղորդող 
թերաճ» կչրրգ ^4ք* 

\*բրև ոստս ^ սակաւ. յերիցա֊կ սճափ իՏեդրեաց % 
ասպասաէես աոնկր գրաստա֊ ♦ իրրև կամեցաւ. էրթալ 
աո. նա ասյր մի% սողոէՏև աՏէելով^ վամե րմշկաւթեաե #ճւ 
իրրև երլ հեծաւ. >Է վերաչ գրասաուն ք իրրև մերձեցաև 
ոստե յասպատամե որ սրրոքե արարերալ կր ք անդեքն 
րմշեքեցաւ. • ՚սսրձեալ օրհնսւթիմես թ*լ հիւձմեդաց 
ու.մեթ տաևել աայր • և վաղվաղակի թօթափկիձ նպթա 
յախտկն իւրեաեց $ 11արմեի տէսիլտեսաևկր նա վամե 
իւրոց վաեմէկաեացե ♦ ^թաէպֆ րագա֊վխ ՛ի նոցաեկ կքեե% 

որ ւ»ձ ա֊ղիլ վարս յաևձիեես իւրեաեց ցու.ցաեկքքև է 
դրերացնա աո, ամերեեսքՏե թուղթս 9ի ձեոն երիցոմե% 

եթկ նպթա հեղյչաե և սղթա ճեպին յսսւստքեեսսթիէնս ♦ 
և. գտաւ, ճշմարիտ թկ արդարեւ. այսպկս կ • ^|ւրճ–այ և 
աո, հարմն , և այլյխ յյք^ սպաչկքեե > և. նա ղամեմեեցոմե 
գսրաոիւս և պտսԽքաես պաամկր % ատրձեալ գայլս արև 
կատարելագոխս 9ի չափ հաստաաա֊թ 1տն յ օժարեցա֊^ 

ապաաքն գաանիւր՝ այեար«– շսսոաեայր , և 9ի կիրակկն *ի նոյն աեգի 
հասանէր՝ ղի հաղորգութՆ փրինացե կցորգ լիյի » 
Ա/»ք Գ •%*•֊* էհա^հ յեա °րէնաԺ՛ կցպ»գ»±քե*մն 9ի գաոնաչե՝ 

քմնգրեաց գրասա յերիյուէ անաի վամե ոաիցե ակարութե , ղի յոյմ 
խոնջեալ ակարացուցեալ էր ղոաիցե ղօրսւթք • 4 ասպանգակ արա֊ 
րեալ ոաիյն նաոաւ– ՛ի վերայ նորա և անց &+ քմուարուա վայրն ՛ի 
հարթ աեղի 1է 2ճանապարհս անապաաին • 4 դարձղյղ անգրէն ղգրաո֊ 

» է ինթԽ գնայ յանապաաե իւր* էյ*. յեա աւուրց ինչ այր մէ աո֊ 
ղուն ցաւով^ 4 գօսացեԽլ «ոաիէթ կաէքեցա*. գնալ֊ աո. սուրբն վասն ըը֊ 

ութՆ իւրում*, 4 իրեգրեաց ղգրասաե որում* սուրբն էր նսաեալ 
այնու գնալ, ղի ոչ կարէր ոաիար ընթանալ* էյւիրրև նսաաւ ՛ի վէրայ 
նորա և մերձեցան ոար նորա յաոպաեգավն ուր եգեալ էին ոպթ «ք»/ւ. 
քԱշ/ն, վաղվաղակի աո.ա^ացաե գօաացեալ «ոպթ նորա • և թափեալ 
գիկթն *ի գրաոաէ անաի յընթացո հասաեէր աո. ոուրրԽ, և գաեալ 
վեա անկանէր աո. ոաո նորա և փրհնէր ղԽծ • Ա«ք» յայԽմհեաէ ոչ կա֊ 
մեցաւ ղղթ ի հիւանդաց երթալ աո. նա , այլ փրհեութիւնո ինչ աոշյր 
երիցո*ձ, ղի ղայն աայէ եկելոց հիւանգաց , 4 մի աացէ թոյլ ղղթ գալ 
աո. նա • 4 որթ մի անգամ* յօրհնութէն այն որի կ աոնուին , «էո«ը(ա֊ 
«ըոկի թափեին յաքոաէն իւրեանց • ||ա և յայանի աեոիլո աեոանկր 
վամե սրրոց վանականացե . Հչանղի րաղուվթ ՝ի նոցաեէ էին1 որ ոչ ուղիգ 
«քարս յան ձին ս իւրեաեց ունէին * * 

Հէրեայ աո. «աձենեոեան նոայա թոլգթո ՝ի ձեոն երիյոսե եթէ նպթա 
ո«քանթ հեղգան, իսկ սղթա այսորիե ՛ճեպ աան յաոյպթէնութքս • 4 գը֊ 
աա*. ՀշմԽրիա ղի այնպիսի էին * <էրեայ և աո հարսն , և ղամենեցոմե 
աանքանս 4 ղաղաաիա ո պաամկր % քէսորձե«ոլ գայլս կաաարելագոյնա 4 
*ի չափ* հասաաաութեան յոմարեյույաեէր ք 4 9ի ոգայոՀեակաե վաա 
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ցաեմ>ր է դգայոմնաւ որակսԽ վարազ» սատէ֊ն 9Է մսոսւո^ 
րական խորհուրդ»» մերձենալյ և. 9է մարք&աւար կարդաց 
աՏ»»է 9է հոդ և որն մե՜րձենալ* տս&տղի և մամսէնակ էսկ 
կ աեդկն պախպէսէ վարուց ասոարէքեսւթե երևեցուցա֊ 
նե՝(ձ դի ոլ պարտ և պատշաճ՝ կ 9 ասկ, ղամենայն ա^ 
ւ֊ուրո կենասց մևրսց մանկտէ երևել այլ արգկն էսկ 9է 
վերայ կաապսրեալ մտացն հասսէնել և ղդործս արգա֊ 
րութ Ն 9է ձեոոՏւ առնուլ պէտէ և մեծամեծ ար գար ու ^ 
թես/պխ հասանելչ Օ այս ամենայն և. աոաւել տան 
դոքյս հայլի» վաաՏև աաւմն պատմէր 9 ղոր վասե առաւեըոն֊ 
թե սև» ւտանչէրլէացն մեզ» 9է քէր աաւնելպմարթացստ ♦ 
էտրև ոլ եթե ոլ կէան ճշմսղէէստ 9 այլ վասն ուրուր չհա֊ 
սատարյյէ |^լ մեր տովանդակ յսեալ եմի *Է բադում* 
մեծտմեծաց դավես որ պատմկքԽ 9 ոլտ և. մետ մե՜ղին էսկ 
աչօտ մերովթ աեսստ ։ . 

ՎԱՍՆ «1Ա1ՓՈՏԵԱ8 * 

^() տե՜սար մետ դտեղքէե 0կստրոտեայ մխսթտա֊ 
կեցէ ասՏմն մեծէ ես առարէնլոյ 9 որ ոչ՜ տաղում՝ մամա֊ 
նակօտ էնլ ամեցեալ իր ք որ կատարեալ իր 9է կալմանս 
մէ թետայեցւոց և 9Է ^երակղիտայ 9 վասն որոյ տաղում՝ 
խել տաղմաց պատմեցին % ||էա տապում* կարդաց վաս֊ 
աակոց խրոց աղաչիր ղած յ այտն էլնմանմանել ու մետ 
որ դվարս էլրեաեց ուղիղ՜ վարէցեն ք և թերևս էցի քել 

րաւց աաաէ ՛է Սաաւսւրականսն վերա/նալ, և ՛է Սար&եասոր կարդաց 

ափ ՛Է հադևորան ելանեէլ» վաաե պէ ժաՍանամխ արդեն իսկ ե պայնէպխփ 

աոատինոէ-Զես երևեցաւցանել» պի աչ՜ պ արա և պասփա7է ե պամենաքն 

աւաւրա կենաց մեր ոց մանկաէ երևել, այլ՜ արդեն էակ ՛է հեր այ կաաաա 

րեալ մաացն հա սան ել, և ՛է դորե արդարոսթե արէանալ պարաէվի ւ 
Հայ* •այապկս դրև ալ աա.աաւ.ցանեըՎ ղամենայն եղրարա ար շապյԼ պն»֊ 

վասն են է ՀԼքԱյս աՍենայԽ և աո֊ասելտան պսոյն $Էաան •տասնչեչչյւյ ասն 

պաա&աց մեպ֊ սոա-րբն պեպենէոս » և պյոթսւնս ՛է նոցանե ար էւր եր 

արասրեալ, և պայն վասն նորա ազաամեր Խնաեկելուէ պէնթն , պոր և հայտն 

ար ««. նավա*. եէն նրաամեցէն մեպ պվարոաց պրանչեփ ասն պեպենփաաէ, 

պար վասն աա.ասեյոէ.թ%ն ՛է դէր աանուլ ալ մարթաչյստ • էրր ալ եթկ 

չեէն , փայլ վասն աւրաատ շհաա.աաալայ* վասն աչյե բովան պա֊ 

կեցատ ՛է բապմաց պաակաան 9 պոր $Ոտ Սեպեն աչչտ մերովդ աեսստ ։ 

* 1Նո1ր« քոհխաքև 9քքնա\փ, »ր «;Ն (3^1 |– 
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նման նոցա է |\^ա ևրևևցաւնա/ա հրեշտակ և ա«(# 

նման ևս գոլ. այս ամնաաան փողահարի սր յայս անուն ւրսլր 
ալարի բնակևալ ե է *| յա փութովդ վաղվաղակի դիմևաց 
ի նա հասրցսնևլցեա փան կարդար և. վար ուր իւրոց 9 
և դաա/ևնաացն գործս և գիրս նորա վիներ տ |քա պատմել 
սկսաւ նամս» որպես և եր էսկ ճշմարիտ* քձ֊ե այր մի ևաՐ 
ևս մևղաւոր ք պոռնիկ եւ արբևցասլ ես յևտ բսաալուաՐ ժա~ 
ամենակար յևտ աւագակուիձ յայս վայր վարևրայ տ |^ւ 
որպես ստուգևար նա 9ի նաեսնե և. ասե ♦ իսկ ասրդ հինչ 
բարի 9ի .թևդ դրևաէ գտան ի ։ ^րե *ի*ա ♦ ևս ինլ բասրի 
ոլ դտաանևաՐ դսնձնե իմԱկ ♦ բայց միայն մինչչյևո. յա^ 
ւազակուիմՆ աանգ եի % տեսանեի դի կին մի կգ/** *հնլ, 
դեռ. աւադակյն բանադատեին% փքկևրի փքա և ասնդէքև 
վեա 9ի դիշևրին 9ի գիլյին իւրևաանր հասուղի է * | աարձևալ 
կին ամի գառի յսնաէի դի աեոչորակաան շջիեր ք դի փաիաաոևասյ 
ևալեալ եր նա ի հարկահաանաց յշաղստեն աիասն աարսր^ 
տևար աբրան ի աաճ ի*֊ր**յ% ես ողթայրնա դմոչորու թի աՏն 
իւր տ Հպարրսնեի Ըքեյ 9ի նա/սնկ դսրստճաաւս ցաւոց իլ^ 
րսր» նա սկսաւ. պատա/ևլ ինձ և ասե ♦ *Փ ի***ձ. քնալ 
հասրրաանևր դիս և. ամի ինլ իմն գրեր յինէքև տաաւաաապելշյս 9 
այլիրրև֊ դաղաքսին յլո աոլ և տար դիս ուր և. իցե ♦ աաաաաՏ» 

. իաէոյ բադուաՐ ասն գա մ 9ի տանտանս ամտևալ այս երկու ամր 
ևն% աիասն պարտևար երեք. հարիւր դահևկսնի , էւ արդ 9ի 
բանտի արգևլևալկասյ , ես երիր մսնկսնց իա/որ սիրևչևար 
իբրև, աիաճաոևլոր, ևս աւասիկ փաիսստևայ ևաՐ ևալևաէյ 
տեղի 9ի տևղւոիե փոաիոքսիաՐ և արդ յաւնապատի ասսս» 
ա/ոլորական շրքիաՐ* դի շատ աանգաաՐ ըմբոնևալ ե դիս ես 
ստեպ գաանիւ լլիևալ ե դի» և. ասրդ երետ աւուրր են 
աստ յաւնապատի նօթ-ի չրթևա/ ևաՐ ևս , ասսե * |^ւ իբրև 
ապորմևրասյ նմա , աոի և տարասյ յասլրև իաՐ և ևտու նան» 
էրեր հարիւր դահևկսն և աարսհակ ևղե ամինչև 9ի վ>ա~ 
դաատ անդր և աղատեցի դնա որդւովյն իւրսվթ հաւնդևրձ 
արամբն իւրոաիյ |^ա պատասսիանի ^Հստնաատիոս և ասե » 
ևս ոլ ինլ վկասյուիմիա գիտևաՐ անձամբ սնձին ասյսսլիսի 
աիկայութի ա/ատուցամնևլ* բայց 9 ասե է ի վար** հաքքԳաՅ 
իմոց ամեներին հոչակաւյար գիտեն դիս | դի աաարտա/ուքձիԼ 
իւղճի*– դկևամնս իաՐ աանցուցի « ինձ ած յայտնևաց 
աիասն րո դի ոլինլաարսկաաա ունիս արու աւադիկ յան աքիս 
յաոյստինութ2ր րոլաՐւ | որաավհևտև ոլ աոսկասւ հա^ 
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մարր առաջի այ, դու., գոլվնստեայ 
ինչ համւերել վաւն ոգւոց տոց հեւյգութք առնել* 
*|^ււ/ սնդէ/ն վաղվաղակի գփովն որ ՝ի ձեռքի» ուներ 9ի բաց 
ընկեց 11֊ ի քաղցրաձայն պաճւռճեալերգովննուիբեալ 
հոգևոր օրհն ութին գառն գինի յան ասրս տ անդր գնայբ% 
| իբրև. ղերկեամ՝ մի 9ի գլուխ վաոտակեաց յ օրհն ու֊ 
թիլն և յաղօթս սնձին իւրոյ գմ ամանակ իւր կատա֊ 
րևաց , առ երկնամոր ճանապարհ սնդր յու. ղարկեցաւ • 

իբրև յշաթաւ/ևաւ առաք/նութքԼ առ ած յոս֊ 
ղարկեցաւ 9 9ի վերա/ եդեալ մեծամեծ վարս կարդաց 
աղ^*չեր ղած գարձեալ յայսնելնմա ուր ետ յառստի֊ 
նեաց անտի թե Ւքքե ք*նտն նման % * | %արձեալձւսքն բար֊ 
բառոյ երղև նմա յէսծութ՚ֆ անտի և աոե ♦ նման ես դու. 
գեղջերիցու. գեօղէէ որ առ ձեդմօտ ե * ելվաղվա֊ 
ղակի և գնաց առ նա • իբրև եհաս 9ի դուսն անդր% բա֊ 
քոել սկսաւ, էլ ար տատս գեղքերեցն ըստ սովոր ութ եսն 
իւրուտՐ և իբրև ղհիւր ընդուներ • անդեն վաղվաղակի 
գոտն լուսնաքր գնորա, և սեղան եդեալ առաջի նորա 
թախսնձեր կերակուր ճաշւսկել* ||ա իբրև սկսաւ հար֊ 
ցսնել զգործոց նորա , ցոյց ինձ , ասկ , այր դու , դվարս 
սնձքխ առստինութՆ տո ք ղի տսն ղրաղում՝ միայն ա֊ 
կեացս լա<֊ ես դու է յա պնդեր և ասեր% թե ^ ոցր մե֊ 
ղաւոր եմ՝ և սնար մասն եմ՝ սնուսնդ միայնակեցաց $ 
||ա իբրև ստիպեր գնա հարցսնելոկն , սկսաւ այրն խո֊ 
սել և ասե • ինձ ոլ քնլ հարկ ե պգործս իմ՝ ցուցսնելշ 
բայց որովհետև ասես թե մ***/ եկեալեմ) որ ինլ գործտ 
(եալ են% ասացից տեգ* երեսուն ամ՝ ե 
ս%ե գանձն իմ՝ յամուսնոյ իմոյ մեկնեալ եմ\ երիս սն֊ 
գամ՝ միայն ընդ դմա հաւասարեալ ե ե. երիս որդիս 9ի 
սմսնե ստացեալ ե » որը այժմ՝ 9ի պիտս իսկ սպասաւոր 
կան ինձ փ »ձ ^րրեր. դադարեալ ե իմ՝ 9ի հիւրասիրոլ֊ 
թերնե սֆյտի մինչև ցայսօր , և ոչ֊ որ կարե համարձակ 
պարծ ել այսօր 9ի դեղձիից աստի առաւել տսն դիս հիւ*. 
րասիրութի ցուցսնելյ ||^ երբետ ելեալ ե հի*~ր &֊ աղ֊ 
տատ ընդ դուռն իմոց սրահիցս ունւսքն ձեռւտ եթե ոչ 
պաշարապինդ արարեալ վնոսա ըսա Էւրոց պիտոյից % \\լ 
երբետ արհամարհեցի ես ղադթաւոն թշուառացեալ ե֊ 
թե *յլ պր֊ովսնդաէլԱ նմա ղամենաքն պետւն համբալւե֊ 
ցի է ||ձ երբետ աքխ ստի որգւոյ իմում՝ 9ի դատաստանի ւ 
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|)ձ^–ք էձ»թ» *է տոձ» էյ՝, օտար տրմտէթ * \\լԼրրե& 
Դէպ^Յ^ք Գ •^Րտծ V* "Լ Գ ի^պաղօսթք դտրձա-րէ % 
| |ձ ե՜րր֊ե թ մե՛ղադիր կարարի ք^Արլ սաաՀակա–թ1Հ ծա, 
ռայէց իմեց » ||ձ երրկ^ 7քաշակ1րշթե յօաար պտղօր և֊ 
րաւ/ակ ր խաշաեց իմայւ ||ձ եր/մյյլ սերմաևԼրրէ %ախ 
գանգս ^ւ/*՝ ևթև ՛աչ գայյոց յառ-աՀ ասն և ի և ապա ևս 
գչքնացևայսն սևբմանևի է ||չ ևրբևր. և սալ. ևս բոնադա^ 
աէլ մևծատաէքն գաղքատն ւ ||ձ տրտմևցուցի ևս գցբ $ֆ 
կևանս խեուէՐօ վճիռ. դատաստանի դսսւնութ1ր գումևթև 
շհաւսնկի * ^() աքս ամենպյե քի կամախն աք յանձքն ի^ 
մսւմ՝ գիտևէՐ թև արասրևայ֊խ * լուաւ 
նոտիոս զսումն ^աքսւթքս ք կայևալ գցլուխ նորա հատԸ 
քւա֊րևր և ասևր ♦ Գք^ն. տ^*Ը *ե ք և 
տերսւյևս գբարութիլնս յ|քրուսաղիմ\ գի բաբիղբ պաքդ 
ամենայն կատարևալյուէյրյևցևբ • ***րդ պիտի քևգ֊մի քնչ 
սր աոաջինսւթ ևէխ գյոլիս և » ամեն սպիտին այ ծանօ^, 
թութի օ պի սչ֊կարևս դու առանցիսԽոյ վաստակոպ սաալ 
նալ ևթև ®լ դու. գանձն ջո որոշևալ յաշխայյհև $**րաա 
ցևալ֊֊դտսնիցիս , ևթև ոչ֊առևալգխաչ֊ հո գհևտ փըրկ^ 
չթ* ևրթիչյևս « իբրև յուաւ գչգքԱք սնդկն իագչ/ա^ 
ղակի յայսնեաց ոչ֊ իւրոց ըեաանևաչյն» հրամարևալ 
գ<Հևա աոՏն գնաչյ յսնապատ ւ | յւ^ իբրև ևկքն հասքն 
քի գևտավն անդր է և աևսքն գի ոչ֊ ուրետ նալ. ևրևէր ք 
և կաց յաղօթս ^Հավնոտիոս անցսնելթևդ գեսն ընդ 
որ ոչ֊ ղթ կարկր սնցանևլ վասն խորութև դևաոյն % |^յլ 
իբրև սնցքն յայնկօյս և ջուրե գտաւ նոցա մինչև ցգ+֊ 
տիսն հասևալ տարաւ կաց**քց գնա 9ի աևղի տֆոք» և նա 
աէԸք1չևր գչսև լաւագոյն դասնևլգսնձն իւր րոտն գչս/ե^ 
պիսիսն է |^ւ յևա ոչ֊ բաղում* ժամանակաց աևսսնկբ 
նա գքէոդի պասն պայն որիկ գի հրևշտակր իքևապ րնկա^ 
յևալյոսնևքն > օրհնեին և աս էին ♦ ևրանեալէ <Ը*Ը քնտ^ 
րևցևր և յն կալար և բնակևսցևն 9ի գաւիթս վլո « |^սւ 
դարձևայ֊֊արգայտն պատասխանի տային և ասևքն • խա~ 
գաղութիւն բաղում% և աթ«ա^ֆֆ որ սիրերն գօրէնս 
|^ւ ծանևաւ լա^ւն կատարևայ֊ւ 

| \ւ կէմնխկր միշտ ^ստնոտիոս , աղաչիր և յևրլ, 
կարևր գչղահսն% ուաՐ ոլյՈղյլ նմանիցի % ճարձևաէ֊ ձայն 
բարբաոսյ ևղև նմա յածութի անտի և ասև • նման ևս 
դու վաճառակաէփ՝ որ ինդրիցկ և մևծամևև 
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մարգարիտ • արդ արի դու և. մի յա մեր, ձ. շձք 
ո^ջ ւ 3է °00** ոք,,*լ<^։ գունմանելսց ես « Լ^արեաւ 
էք վաղվաղակի և և ահս այր է/ի աղէթսանդրացի* այր 
երկիւղած և. ած աս էր ♦ թանգի ևրկաւս րիւրս դահեկանի 
վաճառ բերէր երկու նաւգթ 9ի վերքին թեբայեցւոց ան^ 
տի * ղամենայն գանձս առեալ բերէր ի վաճառ, ադթա^ 
աայ և ղամևնայե գանձս իւր աղբաաաց բաշխեալ որ 
ի*ր*վ֊ մանկաւով տասն խանթար ունդս բերէր ւ/աաա.^ 
ցան էր նմա , և այրն րարհկատՐ էր նորա » խօսել 
ընդ նմա ավխոտէոս > և ասէ ցնա վաճառակալն ♦ ւ^»^ 
սաւյլ իմոց վաստակող էրն , հանգիստ ար դար ող առաքի 
այ մատուցեալւ |Ն( 4|ա^եաւ)^ւոք ♦ արդ յայդր 
ամենայնի վերայ (նդէր «ձ էԱէսէ/^*ա պթաղցրութե անուն % 
Հրս անդ էն խոստովան եղև • .թանգի և ևս է ասէ > ^ գմթ* 
կամ$ 1^4^ <ւքք պ$"պեղէն վաճառգթ թօլ 
թափիս և «ձ ղևրվնաւոր վաճառգթ բուռն հար կան ևս V 
այլ պայս ամենայն* օտարաց ք արդ բուռն հարևալ ղհևտ 
ևրթ փթկչին ք գի յևտ սակաւ ինչ մամաևակաց առ նա 
երթալոց ևս է նա յայս բոնից կարդաց իւրող 9ի 
վևր հանևաքյ թա/չ/ 4^ պատուէր աայր ղոր ինչՏՏսս^ 
ցեալէր* պայն ագթատաց բաշխե % |^ւ թհթն 9ի չևառև 
եյեալ գսնձն իւր սնդէն 9ի նմին տեղւոք արգևյլ յորուէՐ 
վայթի յառաք^ թան գնա երկու^ կասսսրեաէյն էին ք և 
անդ կանխէր առ ած յաղօթս իւր % |յս. յէա սակաւ. 
ժամանակգթ անցերը , թողէրալգմարմքծն* երէլնաւօրափ» 
թսպպթակից լքնէր % նա և գնա ևս յ երկինս յու^ 
ղարկեաց • դարձեալ և իծտն ղոգիսն հրամարեցուցա^ 
նէր% իրր ոչայսուհետև կարեաՐ վարել ղչքարդապետու^ 
թիւնլ ||%աա(աւ և կաց առ նմա հրեշտակ և ասէ • Կ 
այսու հետև դու , երանելի , 9ի յաւիտենակսն 9ի մշտըն^ 
ջենաւոր խորանսն 9 ղի եկեալհասեալեն աւադիկ մարա 
գարէյքն իւրեանց պարութն քթեգ ընդունել* ղի ես թել 
յառաքագոյն ոչ յսյտնեցի 9 ղի մի հպարտացեալնսւա^ 
ղեսցիս 9ի պաաուոյ անտի % նա եկաց յայդր ամե^ 
նայեի վերայ օր մի միասին 9 ծերոց ոմանց Հ»«րա յայտնուե 
առ նա եկեյոց և պա»Ր ինչ նա նոցա իբրև պատմեաց% 
արձակեաց գոգին է |^ւ յայսնապէս տեոի/ե գնա ծերթն 
9ի գունդս հրեշտակաց վերացեալ յ երկինս խառնեալ 
և է բարեխօս միշտ վասն Հսմ*աշխարհի առ ^|^ած մեր է 
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Ատ® *| իգինոս թոգաստիկոս եք և ճարտալա ասա^ 
ւէլ .թան ղամենայն ուսԱնակիցս իւր , ողորմած և. ամՀ 
բիծ ճւ ճշմարիտ յա մեն այն 9ի գործս իւր > և. ցանկացա*.. 
անմահական կենացն և. ագատեաց ղամենայն ծաասյսն 
իւր և պինչս խր բաշխեաց ադթաաաց ճւ իւր եթապլ սա^ 
կաւ մի , .թանգի գործել ոլ կարեր և. ձրի սւտելոլ կա^ 
մէր | ճւ խսրհեք դ հանս մտանել9ի միաբանեկաց1 • և. 
կանքսկր պյյայգ և պյյևրևկ յևկևղևցին այ * |^է էֆնչդեո. 
երքՅ՚այր յքէԱեերորդ ժամու, յևկևղևցքէՆ, և. ե՛տևս քօ^> 
մի 9ի վաճաոափոգոցքքն լուծեալ ոլոաս ուներ և ոլձե^ 
որս ք բայց միայն լեգոլն խոսեր ճւ անկեալ դներ իբրև, 
գմեոեալյ |*սկ ^ | իգինոս իբրև, ետես գնա, գթացաւ. 
9ի նա ճւ եկաց 9ի տեղ լոքն ճւ ամբարձ պաչս իւր յէր^ 
կ/նս աո ած և– ասէ ♦ տուր ինձ համր երութֆ գի հսՏն^ 
գա֊ցից գանդամայշյծս գայս մինչև, յօր մահուան սորա 9 
գի վասե սորա ճւ ես կեցից է |^ւ ասէ * տեթ 
հեա ինձ գհամբերութր թո գի պաշտեցից գաս է |յս. ւ&լ 
տեաւ աո անգամարյյծն և ասէ ցնա • կամքս» տեր է և*, 
թե սէանիմ* ղթետլ 9ի տուն իմ* ճւ հ ան գուցան եմ* ղթեալ 
անդ % ասէ լուծեալն ցնա* իսկ ինձ մեգա լոր ի այդ 
ուստի աոնի ք թանգի անարման ճւ տաոապեալ եմ*թան 
ղամենայն մարդիկ է |^ւ ասէ ցնա ^ | իգինոս ♦ որովհետև, 
ար մանի եղե տեաոն, հրամայես երթամ* ածեմ* 
գրաստ և տանիմ* ղթեէլի տուն տ յօմարեաց երթալ 
անդր անդամալցյծն մեծաւ ուր ախ ու թի. * |^ւ չոգաւ 
*) իգինոս և եէլն ած գրաստ և աո եդ գանգամաչշյծն 
՚Ւ1հէ/ գրաստու իւրոյ և տարաւ 9ի տուն իւր և ի$նա^ 
մարկեաց նմա հոգեպես ճւ հաճեր գմիտս նորա ւ |^ւ 
եղև ընդ իգինոս ի անդամաըյյծն ամս հնգետասան » 
ճւ իբրև հայր դրրդի այնպես աոներ խնամով* լուանալ 
և օծանել հանապազ^ գյ/երս նորա ք ճւ իբրև գծաոաոյ 

է Գ էֆաբա^ակնյայ * 
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տեաոն այնպես 9ի ՀպատակութՆ կամԸ * |/լ բաոնայր 
Էւրովի * | իղքնոս և տսնէր 9ի պետս նորա, և. ծաոայից 
քորոց օլ հաւսնէր վասն նորա * 

| *բրև անց Հնղետասսն աՅն , սատսնայ չարակամ* 
շնչեաց յսնդամաըյյծն և սկսաւ ղրղոել֊ գնա , և կամկր 
ղսնդամալշյծն Հսնել֊ 9ի Հսնղստենէն և իղքնոս 
անվարձս աոնելւ | \ւ սկսաւ. տրսնքել ^| իգքնոսե և 
ասեր բանս ՀայՀոյու թ ե վասն նորա և֊ ասեր ♦ պա/ԷՀք էրս 
գողացար և ղմարդս ապատս վաճաոեցեր և քսորՀիս թե 
քննւ. պայն ամենայն մե՜ղս ինֆեսցես և– կա միս քնև կեալ* 
չիթ այսուՀետև կալ֊ ըն*է քնձ տ \ճսկ սուրբն ՚\Ի 
ղքնոս աղաչիր գնա և աս էր * մի տեր իմ9 մի խօսիր ղայդ 
պիսի բանս • աղի ասա քնձ ո տրտմեցոյց հչթծղ֊ ^ 
ինդրեցից ցվրէժ տ |^ւ ամենևին սնդամաչցյծն ոչ֊ կակ֊ 
ղացաւ, և աս է ♦ ոչ֊կամիմ ամենևին գթո պայդ ողղթ բան֊ 
սըդ * տար ընկէ ղիս 9ի վաճառափողոցին ուր զտելն ղիս է 
| ՝Կ»կ *| իղքնոս աս է « արարթ էրն թո է ոչ֊ ինչլ է/եղայ 9 տէր 
իմ*ւ | Աքք սնդամաըշյծն վայրևնացե ալ֊ և ղայրաղնեալ 
ասէ ցնա • ոչ֊ ախ որ ժեմ* այսուհետև ղյուսնալ֊ և լօ^ 
ծսնելչյ թո և ոչ֊ կար և մ* Համբերել֊ կենացս այսոցիկ » 
որ ձկամբ միայն կերակրես ղիս 9 ես միս կամի մ ուտելչ 
\Հսկ երսնելքն *| իղքնոս եկն եբերն մա միս և ասէ ցնա ♦ 
քէշւ հՒ^ձ. կամիս) տէր իմ*\ կ*բրև ետևս ղրքքն սնդա֊ 
մաըյյծն 9 սկսաւ աղաղակել֊ և թսսէ ♦ չիարեաք* ընդ թեղ֊ 
կաչ միայն ք այլ֊ ընդ բա ղու մս կամիմւ | իղքնոս • 
էօ ածեմ*թեղ այժմ* աւելի թան ղ<Հարիւր այր տ |^ւ 
րև ետևս սնդամաըլյծն եթե ոչ֊ ինչ֊ տայր նմա պատ֊ 
ճառս ղտսնել֊ օրՀնեալն 9 աս է ♦ ինձ տ աււապ ելոյս 9 

երեսդ ոչ֊ կամիմ տեսսնել֊ և դու որ նմամն թեղ֊ 
ածես ինձ է | ս. ամբարձ ղձւսյն Էւր ստաՀակութ եամբ 
և ասէ « չկամիմ* չի ամի մ ընդ թեզ֊ յքնեէջ այլ֊ վայել֊ է 
ինձ մուրացիկն պախրէքն , տար քնկէ ղիս ուր զտելն տ | 
ասեր եթե ձեոն ղթ դներ կամ* ոտն որով֊ ղվայրսն կո֊ 
տորեր * այնպես ղայըաւ1էնծցոյց ղրնգամալղյծն սատսնայ է 

յետ այ սոր ի կ գնաց ^ | իղքնոս աո. միայնակ ե ացսն 
և ասէ ցնոսա ♦ ղ^նչ֊ առնեմ* ղի կորուսսնէ ղիս սնդա֊ 
մաըյյծն ւ ցնա նորա ♦ եղի. ղի մինչև ցայժմ* 
բարիղր եքէթ * |^ւ ասէ իղքնոս ♦ դաոն աւուրս սնցոյց 
ընդ իս պայս ժամանակս , և ղքքէէչ֊աոնեմ* ոչ֊գիտեմ* և 
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եթ է լնկենում գնա աբտստս%յայ երկնչի մ, յանգի 1րր~ 
դուայ ♦ Լւ եթէ ոչ֊ լնկենում գնա 9 չար աւուրս ոնցու 
ցսնէ ը**դ էս * |^է– նորս» ասերն չքնա ♦ տար Հէրա ա*«. մերձն ֆ 
յ>սնգի այսպէս սովոր եք էհ* նոթա կարդալ֊ գսուրբն 
տմն • և նա գինչ֊ ասէ% արա, և լեր անդ մքնչև. ելանէ 
յայրհ անտէ և ասա նմա գէրսն ք և նա ասէ% նշա^ 
նակերա գյւսնսն , յ>սնգի աձ խոս է ընդ ձեոն նորա « | \հ. 
բար է թոսեր չլալ. իգքնոսի գքնչ֊ասացքն նմա % 
սկսաւ. փաղստշել֊ ւսՆդաէ/ալուծին՝ դի ձրպէս մարթասցէ 
սաներլ գնա աո. սուրբն է1*նտոն « | \լ աս է ^ | իգքնոս ցան^ 
գամալոյծն ♦ կամքս , տէր, երթամքլ յաղօթս 9ի աքսնան 
\Հ*նտոնէ է | \ւ ասեք անդամալղյծն • որպէս գոս կա միս է 
|^ւ յարերսն գնացքն և. երկին աո. աշակերտն | *նտոնի 
և երդքն սնդ օր մի ւ | ս. և դև. 9ի վադիւ սնդր գայր էրե 
կումն սուրբն | Ղնտոն աո աշակերրտսն եւ աս էր նա * եղ^ 
բայր |) %ակար , երկքն երղթալտ ոթ այսօր թէ ոշ% 4|աաա«լ 
խոն է ետ 11 ակար և ասէ% եկքն է |^\ւ աս է սուրբն ցնա ♦ 
եգիպտացքտ են եթէ պաղես տքնացիր ։ ասէ ||՝ա֊ 
կար ♦ խառն են $ ^\սնդի դաշս նշան տուեալէր սրբոյն% 
եթէ յ որ ժամ տեսսնես հեզագնաց զցր երգէպտացիր 
են | և յ որ ժամ* դադնուակսն գը/է երուսաղէմացքտ են տ 

յ որ ժամ* ասէրնմա ^ք^ակար* եթէ եգէպտացէր ենք 
աս էր սուրբն • եփէ ոսպնաթ սն և տուր ուտել* և. աո^ 
նէր նոցա աղօթս մի և. արձակէր դՍոսա տ | յոր ժամ* 
ասէր ՀՀ*ակար թէ երուսաղէմՏսցէր են , նսաէր դամեր^ 
նայն գիշերն եւ խօսէր նոցա վասն փրկչքն մերոյ % |^ս. 
յա/նմ*աւուրնստաւ յերեկորեայ , կարդաց դաշակերտմև 
իւր և. խրատ էլւ դնոսա ըստ սովոր ութ եանն խրումէ 
Աչ֊ որ ասաց ցնա եթէ գքնչ անուն է ^ | իգքնոս ի և. սուրբն 
պլ ետես , րսնդի երե կոյ խաւարչտքն էր • և սկսաւ կար^ 
գալ֊ ղանուն* | իգքնոս ի 9 և. ասէ երկիցս • իգքնէ ( | խ 
գին է է \^**կ ^ | իգքնոս իբրև, գա/ր իմաստուն րոդաստի^ 
կոսոչետնմա պատասխսնի • |Ն( ^եա դարձ ե ալս ուրբն * 
յ>եդասեմ, իգքնէ , որ *յլերսսնդր րադպրէ ես է 
Լ\աքնժամ աս է իգքնոս• աւասիկ եմ, տէր իմւ |Ն^ 
ցնա սուրբն | *նտսն « գի եկիր աչսր * ատասխսնի ետ 
ք| իգքնոս և ասէ ♦ որ յայսնեաց րեդլ, տէր ք դսնուն 
իմ, և գիրս իմն ա ասէ վ>երգյ |\ւ( յխա սուրբն • 
գիտացի յինչ֊ իրս եկեալես , այլ աոաքի եղթարցս ասա 
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գիրս պի և֊ ատա գիտասցեն է |քս ս#»Հր ) իգքքնոս ♦ պս*յս 
սքնգամարյյծս 9ի վաճաոափողոցքքն և ողորմեցայ 
սմա և երդ ու այ այ և ասացի% եթե տուր (անձ համբե֊ 
րութքք ղի հաևգուցից ղսայանուն տո 9 որպես ղի էրս կեր֊ 
ցից *ի հանգա֊ցանելն ղսա » և այս հքնգետասան ամ* ե 
ղի էստ 1է միասին որպես և սրբութեանդ տումյայտ֊ 
% էրա էյ ած ղչծմենայն • \Նւ »ձ գիտեմ* ղի եղել , գառւ֊ 
նացաւ ք&տն և. գաոնացոյց ղիս , և. խորհեցայ ընկենուլ 
ղսա ար աստս % | ՂՀ*ք/ս եկի Ւ^ՂԸ^Լ (* սր^քս֊թէրնեդ 
տօւմԱկ ղի ասասցես քէնձ աքաքքԷդ > ^ աղօթս օւ^, 
րասցես վասն իմ\ ղի չս*ր գաոնացեալ եմ* ես ւ |#>ւ ասէ 
չքնա սուրբն |*նտոն ցասմամբ և խոժոոութբ • րեկենուս 
ղդա 9 * | իգքքեէ 9 այրած որ արար պդա% ոլ ըն կենու. ♦ գոլ 
9ի տէն րեկենուս ղդա , ած յար ու ցան Է և բար ի էտ ևս 
տան ղթեւլ հան դու ցան է ղդա է \***կ իգքքնոս յօժա֊ 
բութի, չսէր ղթսանսնէ Լս. եթալ ^|| իգքքնոս |*նտոե և 
սկսաւ խոսեր ըեգ անգամաըլյՏն և ասէք ♦ լուծ ե ալ և աղ֊ 
տեղի | անարժան երէլնի և երկրի 9 ոլ կարկէս կաս 9ի 
կէւուերցդ 9 այր թարկացուցաեէրս ղեղյւայրգ « պայս ոլ գի֊ 
տես եթէ վասն պաշտէ պտեզ* ղի արդ էշխ ես րեդ 

բարրսսոել «ձ գիտես եթե վասն ծաոայե 
տեզւ |^ւ եթալ ղևոսա և սկսաւ մքսիթարելղեղքւարսն 
ըստ սովորութՆ ի լրում։ |^ւ գարձեալ աո. իգքքնոս 
և էմնգամաըրծն և աս Է ցնոսա♦ մի որ դե ակր իմ\ էէի խոս֊ 
վեցուսցե դիել խոովիչե 9 այլ երթ այտ դատ խաղաղու ֊ 
թեամբ և մի է Որ էխ իր 9ի միմեանց 9 տանգի չայի» խոսվի֊ 
ցոյց ղձեղ* դարձարուտ այսու հետև սուրբ սիրով֊ ի խրքԼ 
7էիթն ձեր 9 և աոստեսցե ած աո ձել հրեշտակ սիրոք 
և. խաղաղութհր« տանգի ոլ ուստետ եղքւ ձեէէ խոովու֊ 
թիլն , բաց 9ի հակաոակորդե անտի * տանգի տեոեալ 
ղի ել հաւանս և հաւասարս և կատարեար» 9 և աոնոյտ 
ղսյսակս 9ի 9 դու վասն սորա և սա վասն տո * գնա֊ 
դետ այսսւհետև խաղաղութի 9 ղի եկեսցե հրեշտաքխ և. 
գացե ղի^լ 9ի նմին տեղւոի միաբանս * |^ւ փութացան 
6և եկքքն 9ի խրճիթն իւրեանց % |^ւ յետ տաոասուն ա֊ 
լուր Ղքեջեաց երանելին ք| իգքքնոս էւ չոգաւ աո աէրն 
իւի է էւ պէ օր երետ էին՝ ննթեաց էւ անդամՏպշյՏրն♦ և 
այսպես կատարեցան երկդթեամն կատարեալ վարուտ տ 

|^ւ (քեղ ժամէմնակսն ընդ այնոսիկ եէքե երանելին 
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||որեօս ժիայեակեացե շբքհլՀի վաեորայե , և պատահեալ֊ 
երանելւոյե յիշատակի սրբոյե ^ | իգքնոսի և սնդաժաչու ^ 
ծին , և աո. էր ալ֊ սրբոյ հօրե ղաւետարաէն և մխի թալակր 
եւ խօսհր ղչւաես կա տար ե ալս վասե կատարելոցե 9ի 
հՀօ 9ի տկր մեր է 

ՎԱՕՆ ՈՐՈ8 8Ո*ՕԻՐԻՆ*ՈՕ 

*աղ>ա*ին ^արց 

| ՜ք Կ Ա*քէ հասպդ 9ի դադար մի թեբասյեցւոց ղի սնուե 
հր նորս* 11րսիրքնրոս ք քօ^ւո^ ոչ֊ հ հնար պատմել֊ ղլլԱԼ 
դանչելիս նորս* • գի լ*քեալ հին ի ներդս անդր վաեո^ 
րայե է իբրու ղի գրհ% հթհ ղսլարիսպե մերժեցքն ի դա ^ 
ղպթհ սնտի* նա և. չուրի իսկ բեակեալ֊հին վդաղադաւե 
վաեեար » իբրու, ղի թոլիցի ուժեր եթհ ար* այլ դաղպդ 
հ ղդաղպդաւն տ |#ս. լի հին տաճարդ րաղարին և կըր֊ 
պակդե միայեակեցօդ , և. ընդ ամենայն կողմաես դադսՀ, 
դին բնակեալ֊ հին միայեակեացբ ♦ և եոկոտասսն եկե^ 
պեցիբ հքն ի րաղպբթե ըստ մեեութե դադարքն ուր 
ժողովուրդդ ժողովի թե է |^ւ վաեակսնաց տոլեր աղ 
(Ժից ևս աղեուակսնագոյեդ հին • և գրհ՝ Թհ աուաւե^ 
լագոյեդ հթե միայնակեացրն դան ղաշիտարհակսնսե ըզ^ 
դադստացիմե ։ |հլ յ ամենայն գնացս դադարքն և յաչ, 
տարակս դրսնցն վսնդ վաեր նստհքն ♦ հքնդ հագար միայլ, 
նակեացր աս հին թհ իցեն սնգր 9ի ներդս > նոյերսն 
արտադոյ ևս ղեովաւ պատեալ֊հթե * ոչ֊ հր ժատՐ 9ի 

յ որում* 
9ի հերեսիաոաց անտի ոչ֊ մի ոչ֊ գոյր բեա^ 

կիչյ և. ոչ֊ հեթանոս գոյր բեաւ ամենևին 9ի րաղարի 
անդ ք այլ ամենեդեսն միսնգամսՅյե հաւատացեա օ և 
կնդաւ որեալդ հքն , և երեխայդն՝ որ կարող֊ հին հա^ 
մարձակ ոդիդքե տալ եպիսկոպոսին և ի հրապարակս ող^ 
իդյն ժոդովրդեսնն« \*սկ մե&ամե&դ նոցա և իշիա/կդ և 
րադարապետրե մսնաւանդ ղաոատութքա պարգևացե 
րադպդայեոցե նուիրհքն յսնցս յսնցս դադարքն , և 9ի 
դրուես րաղպրքն գկտս հսնապաղլ կացուցսնհքն եթհ 
ոդ ագրատ օտար երևքն% ա&ել֊աո. իւրեսնս , ղի մատխ 
ցեն առցեն իլրադսնչիւր պդ մքսիթարութ իւե 9ի ծ ախ որ 

տուլնջեսն 
րԿր*\ա և. 

պաշտօէն մեծ որ աո. ած՝ դագա^ 
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քէւրեսնց տ ղիստրգ տտ մարիժասցի պատմե ք պիտոեար֊ 
հուիժի երկիւղածուիժ 2ր պօրաց նոցա « որը իբրև տեսա^ 
նիքն պմեգ էր (մ է օտարը ոմաեր. ըեգ հրապարակի» սնցա^ 
նեն՝ իբրև լնգգիմ* հրեշտակաց գայթն պատ է թե պմեգթ » 
||<օւ/՝ պիարգ ղր մարթի պրւապմութ-թն պատմել ղէյուսա^ 
նաց միայեակեցաց , ղի սնթիւս կայթ» ։ ^%ստյց որ չափ էտ 
9ի սուրբ եպիսկոպոսի անտի ստուգիր , գի պատմիր մեէլ 
որ ընդ ձեոամբ նորա իքն՝ բիլր միայեակեացր և երկու. 
բի*֊ր կուսատեր է | Կտկ ղհիւրասիրութքր նորա կամ* գոիր 
նորս» որպիսի սիր ունի թե աո. մեգ անհնար ի պատմելշ ղի 
պատատւիթե բաճկոնը մեր յայսկոյս յայեկոյս ձկտելով։ 
Հհեսար մեը անդ հարս մեծամեծս որ ապրի ապրի շնորհս 
յօնձթես իւրեսնց բերի թե ք պոմաես կարգ օր, պոմաես 
բսնիւտ ք պոմաես ապրի ապրի շեորհցր և արուեստիլր % 

ՎԱՕՆ ԹԷՈՎՆԱ8 

§ԵՍԱ* ժետ և. ալլպլ քնլ կարի հեռի *ի տապատի 
անտի յսնապատ կողմ* կոյս՝ կ^ճիոտքնաս սնուե նորա, այր 
սուրբ | 9ի իտրկսն միոի միայն 9 այր արգելական ք որ երի֊ 
սուն ամ *իր պի նստիր ըւութթ պահ ե ալ որ մեծամեծ 
բապոլյՐ պօրութթս կա տարե ալ իր ֆ իբրև, պմարգարի իր 
9է միք նորա ♦ պի ելսնիթե աո. նա բապմութքտ ժողովըրլ 
գոց տկարաց , և ըեգ պատուհանն* ձետն գնիր *ի վեր այ 
նորա և բժշէյեալ արձակիր պեոսա ։ | սնգ իր տեսա^ 
նել պերեսս նորա իբրև, պերեսս հրեշտակի պուարթա՝ա 
գին աչչտ և ամենալի շեորհօը։ Լ\որոլ հեր այ ոչ֊ տատն 
պշուտ ժամանակս աւապակր 1ի վեր այ հաս ե ալ֊ ի թե՝ 
տարր 9ի հետւաստսնի * համար եալ իր նոցա իժի ոսկւոյ 
թել գսնձտ բաղում* գտոսնթե աո. նա » և. կամիթե սպա^ 
նան ել պեա ։\լա և կաց յաղօթս ք նղրա հարսն կացքն 
փայտացեալտ աո. գուրս նորա մթեչև յաոաւօսն ։ |* վոՀ. 
գիլ սնգր իբրև եկթե ժողովեցսն ժողովուրդն» աո. նա »• 
կամեցան կէնգսնւոյե այրել պեոսա է +պարկ եղև սրբոյե 
1ի լրւուիժի սնտի քսօսելըեգ նոսա * իժոյլ տուտ , ասի , 
երիժալ գնալ գոցա ողջանդամ* 9ի գրաց իմոց • ապա իժի 
օլ շէորհր բժշկոլիժե ձերոյ 9ի բաց հալած թե յինին » 
\քտա լուսն վաղվաղակի 9ի հարկի 9 տաեպի և սնարգել 
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դբամեն ոչ իշիակին « \*սկ աւադակյն տմեդկն աանցքն Աէա^ 
ցին որ շուրթ ղեաիաւ աանդէքե վսնեասրե կին՛ փոխեալ 
դրյարս իւրեսնց և 9ի էիերայ Անքելոց եքաՏ Հ/աաէա2&*ա֊ 
րաաւթթ մտեալշ |^ւ կր ուս է ալ աչրն այե երկրկին բսար^ 
բաո. շնորհաց՝ յսքե և դաղմաս> և եգիպտաաացի քնթեր^ 
ցուածս , որպկս ի բադմաց և. %ի նմաեկ հաս տա^ 
աէլ մարթացպը* դի իբրու գիտաց ցմկնի եթ կ օտարթ 
աճնՔ էն, գրեաց 9ի տախտակս և. գոհացաւ աո. աաած 
վատն մե՜ր տ |եա^ ուտկր նա կէրակուր ունդ որ աո.ասեց 
եփեըլյ էր $ | \յլեըմեկր ասրտստս գիշէրե 9ի իսցկաեկ ամե^ 
տի, և որպկս տաշին և քնդ գազանս սնասբստի 
շրջիր ե դքբիկն որ գտսնկր նոցա արբուցսնկր♦ դի կր 
դհետս տեսաաաէաել գոմշաց և ցոսւց և դայծեաճնց 
դա/աեզթ նորա , և֊ նորօր ցհծաաայր համեապասալ* 

ՎԱՍՆ ԵԴ.ՒԱ8Ւ ՄԻԱ8ՆԱԿԵ8Ի 

Տեսան էա* Հեր անդ $*-•* ևս այլծեր յսնասբստի 
ամեդ | ^նտիմոեայ ըաղպթի, \քպիսա անուն, դի կր նա 
աճաց հ արիւր և տասն* յաարաց ^երայ աս կին եթկ հոգի 
մարգ արկին | շպիէսյի հսնգուցեալ կր և հաւչակաւոր կր 
քնդ ամևնայե ահագին սնապատն , դի կր ամեդ նստեալ 
ամս ևօթամեասան է Լս. ^ ումէրր հնար արմաանի 
պատմե՜ք դդ մուար ու (մի սն ապատին այե որ ի կ յ որ ում* 
նա նաատկր , և ոչ֊ կրնա իիեա§ ամետի էրբկր յաշիաաաարհ • 
^\սայց շս*ւիալ մի նուրբ եըմեկր որ աո. նա երթասյքն, դի 
հադիւ ատ կարկր կսալի վերսայ ոտիւը իւրաիյջ , դի աստի 
ամետի աիկաքր չարաչարը դչաւիալե ունկին « և կր ամեդ նըա^ 
տեալըեդ վիաճաէյմիոաիաաւաջի այրին * ի և տեսիլնո^ 
րա յոյմ ասհագին կր , և ա/ւ հաս ասր ակ աաճնսայե ամե^ 
արտաքին արողդոիա/ր *ի ծերութէ ամետի աոադնապեալւ |^<, 
բադում* ևս դօրհամեասպադ նշանս և աաարուեստս աաանկր 
և բմշիոՀ.թիա 9ի աիերասյ հիւամեդաց, և որ դա դալակր % | \հ. 
ասկթե որ ղԱովաւ. հարըե կին՝ եթկ որ ատ երբկը 
յիշհ ե՛րբ էիալ ե եէթ նորա ։ի բարձուես ամեդր % ու֊ 
ակր նա 9ի ծ էրու է32ր ի լրում* մամկ *ի մամ* քնդ էրե կան 
երիս նուկի հաց և երիս ձի (մ ա պտուղս • բ*ս/ք) *ի աճն^ 
կոլթ% իւրաաւաՐ սրբասձիգ կր դաաՐ սաւաՈւրս կենաց իա բոց է 
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՚քհքւ և աքլծէր էֆ սուրբ , ղի աԱոլԱ կր 
նորա 9ի կոդմանս ^ ևբասյևցւոց 9ի սահմանս Հ^է՚^լ 
մսպոաշէոս , փրկԷԸ* մե՜ր 11 արիաաէաւ և Լ^ոաիյԷաիաւ 
հասն դևրձ ևկն էր մուտ և կատարևաց գմարդարևութքէն 
դի ասէ, • ահաւասիկ ա^ւ նստևաէ֊դասյ թեթև ամպով֊ 
և. ևկևսչյկ յ^քկիքխ ևդիպտայւոց ք և շարմևսքքէն պասէ^ 
կևրակևրպ ձևաւադործրն ևդիպտացւոք և. կործ ասն ևս էյ քան 
յևրկիր • ^ևսստ մևրլ անդ էլ. ղմևհևասմն յոր և էխ ևաէուտ 
փրկէխ մևր 9ի .թաղարի անդ 9 ուր անկամն կործասնևցասն 
կոլորն 9ի վևրասյ ևրևսաց իւրևանց յևրկիր * ՀՀևսստ մևր 
զայրն ղչսխ յամնապատի անդ վասնևար շինևաչԼ հասյր վա^ 
նակասնաց իբրև, հինդ հասրիւր • որ և– ինրն հռչակաւոր 
ևրյևրկրքէն թևբայյյևցւող ք և. գօրութքս բազումս աոնէր 
ած 9ի ձևաան նորաս , և. նշչսեր և. արուևսստ կաաարֆին բաԱԼ 
գույքի % ||ա 9ի աէանկութևնկ բագույՐ վաստակս վաստա^ 
կևալ֊ 9ի կաաարասծի հասակի իւրպ ասյսաղիսի շնորհաց 
ար մ ասն ի ևաշևաէյ գի քխրն ութ սունաա/ևասյ կր և շքանևաց 
վանս մևծ ար անց կաստարևլոք թուով իբրև հինդ հա^ 
րի ար , որ ինրևաանթ իսկ հղքք հ(խ աաւնևլնշանս և ա^ 
րուևսաս ա ||^ր ի հնդևտասանամևնից միասխաակևաց ևղև 
յաշիարհկ , և րաաւասուն աաՐ 9ի աէևծ յասհադին յա^ 
նասրստի անդ կատարևաց և յամևնասխ աաւստքէնութիս 
րաքութ ևամբ վարմևցաւ ա 

Լ\ևտսյ բար բասս, լսւաւ նայասյ գի խօսֆր քխդ նաէա 
| ^սրաաէոն , աս և % 9ի ձևաան րո կոր ուսից գի մաս ^ 
աոաաւթի ևդիպտացւոց և գմևհևասնս ասնաէտաց հևթանո^ 
աաաց անարդ ևցից ♦ ապակասնևսցևս դու. քխդ նոսա և գի^ 
աէաստութվա բարև լաց ւոցն և գաաէևնասխ սատասնասյութ 1և 
դիւթ ութ)և ապաշտամոլնս 9ի աէիքալյ 9ի բաց կորուսցևս • և 
արդ ևլ֊դնա դու յաշիաարհ ♦ գի ծնցիս դու ինձ անդ մոա 
ազոաիաւրդ սևպհակասն նախանձաւոր դաարծոց բարութՆ % 
1|հ|| ւարս տասս խամն ի ևտ նաէա և ասև ♦ 9ի թաց աո– յթ*ևն 9 
աոէր | գ^պարտուէՅ^ք աաէբարաոաւամնութ1և, դուցէք հպար^ 
աոացևալ րասն գաաէևնասխ ևգբայրաաւթ իսճ 9ի աէևծ ա բասրի 
աաւարքէնութ ֆ ասնտի այրկևցասյց • |||օսևլ֊ սկաոսւ քխդ նաէա 
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բարբառն ածութ% և ասե • արկ ղձեոն րո Ը**Ղ սէա(*ա– 
նոցաւ ֊թովյ և. ըմբոն եսցես դու. այգր% թաղեացեա 
ղնա Ընդ աւաղովէ |բո անդեն վաղվաղակի արկաներ ըզ^ 
ձերն ընդ պարանոյալն և ըմբոներ անդ պատսնեակ մի 
՝ՀնդԷկ փոթը է կ և (մաղեր ընդ աւապոէխ , ղի աղաղակեք» 
և֊ ասեր * փայ » ես եմ դևն ամբարտաէ֊անութ 2ր ւ * | արր^ 
ձեալեղև֊ նմա բարբպռ ի վերուստ և ասե ♦ եը գնա ղի 
ղամենայն ղոր քնչ^ ինգրեսցես դու յա/% գտցես % 

%բա իբրև֊ ըաւաւ , անդեն վաղվաղակի դիմեաց յաշ^ 
իսարհ ընդ ժամանակս • ուլէանոսի բոնադաա աբրայի > 
և անցեալ բնակեր ի մերձաւոր յանապատի անդ * այր 
մի եգիտ անդ և անդ կալցսւ վանս ընդ լերամին է գործ 
եր նորա պարն ցերեկ աղօթս մատուցան ել աո֊ ած 9 հա֊ 
րիւր անգամ" ի գիշերի 9 նոյնչափ ծնրադրութբ *ի տուլն^ 
ջեան • և կերակուր նորա աո֊ ժամանակ անդր% որպեա 
^յաոաի իսկ* յայ աո֊անց պաճուճսնաց մատակարարեր ♦ 
րսնղի մինչդեռ, յանապատի անդ եր 9 *ի ձեոն հրեշսաՀ, 
կի կերակուր համբարեր նմա « | ս. եր հանդերձ նորա 
դեբիտմն , ղոր աէանր կողոբիմնայ թէսրգմաեեալ կոչեն 9 
և ղենջեակ մի փղթրիկ ղդլէավնորա ք ղի այն եր որ 
ցեալ եր նմա յ անապատի անդ առանց մաշեըյյ տ 

|^ս– եր նա մերձաւոր յ անապատին մօտ յ աշխարհ % 
ղօրութբ հոգւոյն հուպ յաշխարհի Հյ$եըչվ*֊ նշանս և. 
արուեստս և բժշիութիա և ւտսնչելիա բաղումս սաճեր ♦ 
և֊ Ղթ մար թե վամն բաղմութե առաւելութՆ էտան^ 
չելեացն պատմեէչ որպես և յասյնցսնե իսկ քուարր որ քնդ 
նմա եքն 9 ի մեծամեծար ծերոց և 9ի նոցոճ կատարեի 
քոց և յառաինորդաց բաղում եղթայրութեսնց < | 
վաղվաղակի հռչակաւոր տյրն իբրև նոր դր մարգարե և֊ 
ար֊ստեալ դեպ մերում դար ուս հասեաէյ եւ համբալ 
հռչակաւոր լնթ անայր քնդ ամենայն կողմսնս ♦ և. ամե^ 
ներեսն որ շս*֊րին եքն միսդնակեացր բնակեաը առ նա 
ժողովեին ք իբրև֊ առ հաչյր բումն* ղիւրեսնց ող իմն և 
ղսնձինս պատարագ բւերեալ մատուցսնեին տ | *սկ նա 
ղոմսնս 9 ի տեսիլս կոչեր 9 ե. ղոմսնս յար դին ար կութիս 
առարինութ եսն մատուցսներ • նախ յսդտ առներ 
ծովթ ֆ առանց հպարտութեսն արնեը խրատեր > ղի բա֊ 
ղում անգամ յացտ առներ նոցա դվարս առարինութ %՜ ա 
\\իւրակե 1ի կխրս»կե միայն ինչ՜ 7ճսշակեր ♦ այլ ինյխ ոչԼ 
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քնլայլուտեր , բայց միայն բանքարիկ քնլինյնեակ բու 
• 0^ալ յերկրե 9 Հ^յք* բադում* անգամ՝յանդիմանեաց 
դվարս աոարքնութՆաև նոցա ♦ ոչ հաց և ալունդս և աչ 
դինլ 1քիսն գամ* 9ի եաոոց պտուղք իցեն% ճաշակեր > և 
ոչ֊ դինլ միանգամ* հրոկէ գպտծկր% ,ղայն ու ակր * 

քՈէ–ալ՝ երբեմն 9ի ժամանակս « ^ոպիանոսի է 
ե(ժկ եղբայր ոՅն 9ի դօրսն կալեալ 9ի բանտի կապեալ 
նստի 9 եկն եհաս աո. նա եղբայր ու. թյքլն հանդերձ , այա^ 
շեր փ*ա և. խրատկր համրեր ելցաւոցն է և. որ քնլ միսն֊ 
գամ* վիշտք 9ի վերայ գայցեն% արհամարհել ղնոսա « •ժ 
ժամանակ ոյյս կ պատերազմի նմա ք և ղիարհուրդս նո֊ 
րա 9ի նեղութե փորձել% |^լ իբրև, հաստատեաց դմիտս 
նորա բանիւրս այոպրիլր է եկն եհաս դօրագլուին ուժովդ 
չարիքն վաոեալ իբրու, դի գուշակ եղեն ոմսնր փասն նո֊ 
ցա ♦ փականս նորս դրաց բսնտքն արկաներ 9 և դնոյն 
(մտն և որ ընդ նմա մենակեացր եղրւալտ երթ եալ եքն% 
9ի ներթս արգելղյր , իբրև դի նղթին իսկ ար ժ անասց քեն 
դինուորութե • և պահապանս բովանդակս 9ի վերայ կա֊ 
ցուցանկր ♦ ե. ինչն յապարանս իլր գնայր , և բանից անԼ 
գամ* ունկնշեդեաէ քսստացեալ գնայր է |* մկի^ <յփշերին 
կանթ եդնաւոր հրեշտակ երևեր պահապանացն , և 9ի 
սաստկութ 2ր շողիւն լուսոյ դամեներոլմիր փայլատակեր 
որ 9ի տան անդ եք9** » մինչև 9ի սրսնչելի դարմանալեաց 
անտի ցամարել պահապսնացն * ոյր յարուցեալ փող֊ 
վաղակի աղաչեին ղնոսա երթալ գնալ 9ի նոցսնկ 
րամբյքն փակեըսիթ » դի լաւ համարեին9 թե քնրեւմնր մև֊ 
ոանիցին վասն նոցա , քան թե յերկնից եկեալ բար֊ 
կութեն անասնաբար աո. հասարակ ամենեցուն կոտո֊ 
րել9 և կամ* դաեութլ&ն ադչստութբն՝ որ 9ի վերայ նո֊ 
ցա տարապարտն կալելոց եկեալեր % արհամարհել* | *սկ 
դօրագլուին իշիոմնօյն հանդերձ քնդ տյգն ընդ աոա^ 
ւօտն 9ի դուրս հասսնկր բանտին , ստեպ տագնապեր ե֊ 
լան ելար անցն գնալ ի քաղստե անտի ♦ դի շարժումն մե& 
եղև ապարանից նորա 9 և դընտիր ծաասյիցն 9ի ներլլս 
փլուցեալ կոտորեր * սուրբչն իբրև լուսն բար բա֊ 
ո֊ոյն , գոհութեամբ օրհնեին դա6՝ , և ելեալ սնդրկն 
յսնապատ անդր դիմկքն % 

|^Ա. եին այնուհետև ամենեքին միաբան ըստ օր/նա֊, 
կի աուստեըսյն * և եի&*\ ասեք նորա ամենեքին սիրտ մի և 
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հոգի մի < \\րդ ու. սու ցսն եր ղնոսա ղօրհսնապաղ առա^ 
ւեէ ղուարճանաէ 9ի գործս առստքնութ ձ # և զանհնար « 
բիւրապատիկ զիս որ հ ուրդսն սա տան այ է սնդէին վաղվա ^ 
ղչսկի 9ի սկղր֊սն անդ վարել կարճել ♦ գի գլխպ օձին աո. 
9ի քաց2ախելշյ* ամենայն մար վինն մեոեալլ վնի ♦ ^ մեղ 
հրաման տուաւ, ասե ք ^ տեառնէ սպասել գլխոյ օձին ք 
այսինչին 4՝ ^ մի *ի սկղյւան անդ գ^ոռութՆ խորհուրդս 
գան պատեհս գմտաւ ածել յանձն ատւնուցոլր , թողթե 
գչգղծոսթհրվն որ 9ի մաի եդեալ թոթովեալ դասն եք » 
|^ւ ջանասջխլ է ասե է պմիմեամբր ելան ել առարքնու.. 
թ եամբրն ♦ ^ ա^ւ րան զինկեր րաքութթյին 9ի 
գ տանից ի % |^լ առակ օրինակի այս ե * ասե , վարոլցն 
առարինու. թ Ն ❁ /առաջադեմ լինելղյ ^ յորվամ զանչար^ 
չար ու թին և գան ցան կութ ին երկրաւոր կենացս յան^ 
ձինս ձեր ստացեալ իրեր ♦ ^ նկիպրՏն ե շնորհացն այ 
այս ամենայն լ յլ յ որ մամ նշչսնաց և ար ու ե ստից 
զթանչելէաց զհանդկս ոլլ ցուցանելմարթ իցե > ^ հսրպՀ, 
տանայցե * 4. ւ/ի բարձրասջ/տ 9ի խորհուրդս ձեր , ւ^ւ ճհ, 
ոաւելևս իԱն ինլ րան գյքնկերսն մեծ ար ե ալ* և մի 9ի 
ցոյցս քնլ առնիքիյ* , յ որ մամ\այնպիսի շնորհաց հասեալ 
գտան իջիր • ապա թե ոլ գանձքնս ձեր խաբեր > կապուտ 
կողոպուտ յուղիղ խորհրդոց անտի Տ&ացեալգտանիցիթ 9 
և 9ի շնորհաց անտի գրկեալ գտան իջիր է տներ *ի 
բանից մեծամեծ գայս վարդապետումս ք որոցէւ մեր բա֊ 
զում անգամ յետոյ փորձեալյսեստ ♦ «յ/լ գործովր և 
արդեամբր մեծամեծ ևս րան գսոյն ուներ կատարեալ% 
զի ամենայն իՏնդրուածր անդէին վաղվաղակի կատարեին* 
ղոր խնդրեր յւ^|€|յա և յայսնութիա բաղումս տեսա^ 
ներ • 4– ետես նա ղիւր գերեց եղբայրն 9ի հե^ 
ռաստսնե յ անապատի անդ կատարեալ որ մեծամեծ 
վարուց աոարքնութքս րաե գնա ցո լցան էր ♦ Ը**դ որում և 
ինրն իսկ բաղում մ ամանակս յսնապատի անդ կեցեալ 
եր * տևսսներ նա 9ի տեսլեսն գանձն իւր աթոոա^ 
կից եղեալաոստելոցն , և գմ առ անգութի առպթինուեցն 
իւրոց նմա թողեալ» և իբրև աղաչեր փք***9 նորա զխծ » 
և իՏկյն խնդրեր վաղվաղակի փոփոխումն լինելն մայայ » 
4. ընդ նմա յերէլնից հսնգիստ անդր մտսնելչ ^յյդիբ^ 
րև խօսել սկսաւ ընդ նմա փրկիչի % 4. ասե • սակաւիկ 
միւս ևս մ ամանակս պարտապսն ես կալ յերկրի վատն 
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կատարման 9 |ն^ււճ 9 մինչև դասակ օրինակաց կարդաց 
վարուցդ բոց բադումի նախսնձեատլ յսնձինս իւրեսնց 
կրեսցեն է Օ ^ ոմն մեծ ^ քմիայնակեցաց սնտի դսւյն 
կարգմն ընգունելոց կր ք և դոճդ մի բարեպաշտացել ալւլ 
մանի վաստակսցն դհսնդես բարութե՜ սա ասեալ բե^ 
րէցհ արւաջի մեծութեցն ։ 

այս 9ի տեսլեսն տեսիլ տեամներ 9 որ եղև իսկ ♦ 
դի եկքն մոդովեցսն բադուվխ 9ի բադում* կոդմանց 9ի * 
յուր ականքաց աո. նա, և վասն վարդապետ ութ 2ր իւրոյ 
և֊ վարուց կարգացն ասաթինութՆ է |^ւ դի բադումխ ա֊ 
մենևին ամենայնին. հրամարեալթ յաշխալահե% լինեին 
միայնակեացր լնդակեացր ♦ բադում* եդրւարր 9ի միասին 
աո. նա մոդովեայբ 9 որպես /աո.աքն ասացստ իբրև հան֊ 
դես բի*֊բ միաբսնակեացր » մի պաշտմն 9 9ի մի սեղան և 
մխիթար անձանց 9ի կերակուր « |^>ւ անդ եր տեսանել 
դնոսա իբրև գունդ մի հրեշտակաց 9ի սպա/ւադինութք 
դար դար ե ալ 9ի պարդ սպիտակադարդ հանդերձի % |#ս. 
բան գրոյն աո. նոսա կատարեաէյ որ ասե • ուրախ քեր ք 
անապատ ծարաւի ք գոչեա և ադադակեա որ ոլ ծնար « 
դի բադում* են սրդիբ բան դարամբւոյն % | սեալ 
կատարեցաւ բանս այս մարգարես*– թ՚Հ*է վէրա/հՆթա֊ 
նոսաց եկեղեցւոյն • յքեալկատարեղաւ և յեգիպտան֊ 
կան անապատի անդ 9 դի բադմագոյն ևս որդիս ծնեալ 
ած կացոյց աոյաքի աոաւել բան պշեն աշխարհն հեթա֊ 
նոսաց ♦ դի ուր, յ որ ում* 9ի բադաբաց անտի այնչափ կու^ 
տեալ եքխ միայնակեցաց երամակբն է որչափ եգիպտա^ 
կան անապատն առաջի այ դիւր դմանկունսն կացուցս 
նՀ . ղի որքլան աստ մոդովուրդբ են 9 այնչափդյանապատ 
միայնակեաց ր բնակեւսլ էրն « |^ւ ինձ այսպես թս*~ի » 
եթե բան ասստելցյն 9ի վերասյ նորա կա տար ե ալ ե է դրր 
ասե ♦ սւր աոաւելան մեղբն , աոաւելևս եղեն շնորհբն* 
դի բադմացեալ եթ* մ^քկէքխ եգիպտացւսց բադում* իՏ§ 
անկարգ ադտեդութիբ և կոապաշտութիւէտ , իբր ոլԳ 
միում* ումեբ երբեբ *ի հեթանոսաց ♦ դի շունս և կուղս 
և գայլս և կապիկս պաշտիքխ • և այլի&ե9 *Ա*բ եւ բնաւ 
անարգ ե ասեէչ դսոխ և դխստոր և դայլանարգ բռնիա^ 
րսցն իբրև աստուածս իւրեսնց համարեին է ||^ււ^(ւ# և 
9ի սրբոյ հորի սնաի մեբ \պոդւնի լս^ստ է պ* պատմիր 
վասն նայա 9 որ դբադմաստոուածութ^ն նոցա մեգ պատ֊ 
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մկր • է գինն , ասկ , որ իբրև. այ երկիր պագանկթ* ա*ւա֊ 
քին հեթանոսին ♦ ղինովաւ ք ասկ > զարդիւնարարութ/% 
կա տար էրե , և. 9ինմանկ կերակրին » դյուրն €|(է*ր*. 
սի » գի գանգաստանս նոցա արբօւցանկր % |^ւ 
պաշակին իբրև աո.աաաբևր պտղցյ .թան գամենայե եր^ 
կիրս աշխարհի » Ղ^Աև "**ոտի***^ զշուեսն և դկուղս 
և զ գայլս և զէյապիկս և գամենայե անօրկնութքա բան^ 
քարոզ պաշտկքՏն , կամ* գա գանս կամ* ձկունս , իբրու, գի 
պատճաոր (եաէ֊ կին նոցա զբաղումն այն ի ժամանա^ 
կին ^հսրասոեի անպասրապութի եղեաը իւրեսԽց ապրել. 
ըշյ, ^ ժաէ/աեակքքե՝ իբրև նա գՀետ երթեաը | ՝Կ*րայկլԷ 
9ի ծուխ ընկղմեցան # այր իլրպթն/եչիլր յ որում՝ գչւաղ^ 
ման յեայ կր չերթալյզՀեա <|խսրաւոնի , գայն իսկ ածէԱԼ 
ցոյց և. ասկր% սա փրկիչ֊ եղև ինձ այսօր , փասն այսորիկ 
իսկ և «ձ կ՞րևայ ընդ <|Հարաւոնի • €) այս քնին զամե^ 
նայն9 որ բանիլ պատմիր սուրբն ^սլողոն տ 

|Կ#ք որ ինչ֊ առաւել֊գործովթ և արդեամբթ աոաւել 
բան զյւաեիւր ունկը , պարտ և պատշաճ*կ և զաքն գրել* 
ղի կին և աո. նովաւ հեթանոսը բնակեալըեդ ամենայն 
տ և զիսն , գի*~ղթ աւաեթ տասն ւէերձագոյէՀթ 9ի նա ք որ ըգ^, 
դիւապաշտութ) պաշտամունսն պաշտկքԽ 9ի նա * և մեշ, 
հեան մի մեծ 9ի միումՀ 9ի գիլղաբաղպրի անդր ♦ և անդ 
կին կուոր մի յո/ժ երևելի և փայտեղկն ուրեմն ոմն պս»ա֊ 
կերն այն կր ♦ և իբրև 9է հան դիս ի աոեալ շրքեցուցա^ 
նկին գնա գինդից գիւղֆք > զորովԼ թուրմին բազմովթն 
հանդերձ պարս աո.եալ կաթաւկքյն Հ կկսթ զքուր գետոյն 
պաշտամունս կատար կին տ §^\կպ և դև 9ի նմին ժամանակի 
ընդ այն անցանել | սլողմսեայ եզյւարրթ սակաւուր ♦ և 
իբրև հայեցաւ ետես զրյազմութի մարդկամն դիւագ^ 
նեաը ընդ փ^յը**** մոյեգեկին ք ծունր եդեաը վաղչքաղա֊ 
կի և յաղօթս սկսաւ կալաո. փրկիչի* |^> աո. հասա^ 
րակ ամենայն է/արդիկխ հեթանոսաց ածեալ^ կացեաըի 
կպթաւոյ անտի անշարժ կայքն • ք \ըդ իբր^– ^առաքեք 
ըստ տեղին ոչ֊ կարկին 9 այր զընկեր մղկր յաոաք ♦ և 
այնպկս զցերեէլն ամենայն 9ի տօթի անդ քեոեալբ խար~ 
շապատկին ♦ ընդ միտս իւրեանց անկեաը 9ի վարանս 
մէոեալ կին , ուստի իցկ ***նցիցն այնոցիկ ընդ նոսա ան^ 
ցանելչ Լ ^այնժամ՝ ըուրվրԱ քսօսել սկսան ք եթկ հաս^ 
տաաուն 9ի թրիստոնկից ղթ գոյ 9ի վայրս աստ 9 որ աստկն 
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յսնասլատիս ասա յայսմիկ լնակեալ իցկ » և այ* սնցբ 
յնղւ ւ®*լ յախմանկ սնցսնեն9 իբրու, ղի թկ 
նեայ ասկքն 9 և թսնա/քն աղաղակելովդ տեսան ել գնա 9 
ղի մի կորիցեն ։ "ք ՝է հեոաստսնկ բնակեալ կին , 
9ի գոյժ անդր և. յաղաղակ ելեալ գային ♦ և֊ ^7 
իրթ իցեն ար դե հր , ասկքն 9 որ լնդ ձեգ սնցսնեն 9 կամ% 
աստք* եղին ♦ և նղրա ոչ֊ գիտեվր 9 ասկքն * ք\սշ^ ^ 
կարճեզր միախ վամն սոճն աս կին 9 թկ պարտ և պասՀ, 
շաճկ մեղ֊ ղնորա միսսն հաճել* կկպն և վ1յայութիւԱ 
ևս տային ք եթկ մեր իսկ տեսպր է ղի սնց ընդ այս « |^ւ 
իբրև աղաչեցին ղնոսա 9 եթկ հնարեցկր քնչ9 ղի 
վաղակի օգնա.թի ինչ֊ տացկ մեղլ, եղինս ածեսէլար^ 
կեալ ՀՀսըմել֊ 9ի տեղւոթկ սնաի ղսլատկելն կամկին ♦ 
իսկ այն իբրև սնշարժ րրմցյն հանդերձ 9ի տեղ լոքն ա^լ 
^ ցցեալ կայր ւ |/«– իթիև ոչ֊ այլ ինչ֊ մի ինչ մենրե^ 
նայս կար արին գտսնեէչ հրեշտակս բարեխոսս 1ի մեր^ 
ձաւորաց անտի աո. ^սլողոն յղկքն 9 ղի 1ի բաց գնաս^ 
ցեն սնտի • ղի և քնրեակր 9ի մոլոր ութ են կ սնտի խոս^ 
տովանեալ դաոնացին % իբրև լուր եղև աոէն , կի 
վաղվաղակի աո. նոսա այլն այ ♦ և իբրև եկաց յաղօթս 9 
և լուծսն ամեն երեսն 9ի կապսնաց սնտի ♦ նղրա ամե^ 
նևքն աո. հասարակ 9ի վայր խաղացքն 9 9ի նսրա փրկիչի 
ամենայնի 9ի սրսնչելագորՏն ած հավատացին • սնդկն 
վաղվաղակի ղէյուոսե հրով այրկքն ւ |^\ւ ղնոսա ղամե^ 
նեսեան դարձուցեալ ի հաւատս 9ի ժողովուրդն յաւե^ 
րյյր • ղի բաղոլվր 9ի նոցանկ մինչև ցայսօր ժամանակի 
արգելականը եղեն է և ընթացան համբաւլն լնդ ամե^ 
նախ կողմսնս նորա ♦ և հավատացին բա ղու մր 9ի տկր 9 
ղի յախմհետկ սվնոլհետև ամենևին էտ 9ի « սահմանս 
նոցա հեթանոս սնան չսնուսնկր տ 

|\^ա իբրև ոչ աո բաղում՝ ինչ ժամանակս աւսնր 
երկու, աո միմեսնս 9ի հակաոակ մատուցեալ աղատեի 
րաղչՐ լնդ միմեսնս տային 9 վասն սնդիցն մարսնչկքն է 
| ճբրև լուր եղև աոՏն , վաղվաղակի գնաց աո նոսա% հա^ 
ւսնեցուցսնել ղնոսա 9ի խաղաղոլ թքէ * որ 9ի միոքկ 
կողմանկ սնտի իբրև ոչ սնսայքն 9 այլ լնդդկմ՝ կային 
նմա , յայր մի յաւաղակապետ յուսացեալկքն իբրև աո 
պատերաղչքն ♦ իբրև ետես վնա 9 թկ ստկսլ ստկսլ ընդ^ 
դկմ* կայր նորա և ոչ սնսայր նմա 9 ասկ ցնա • 
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ևթէ –սնկնգիր ւէ3խյ ք/սձ իբրև, պթարևկամ՝, ազսչևցից 
ես ղտէր էմ՝ճ քժողաւթիւն առնեք ամէնաքն մեղաց տոց է 
^ //։քէ («–ալ ք ւ»ձ/&լ հեղցացաւ, այլ ղզէնն 9ի բաց 
(նկեց վաղվաղակի ք և ղոտիւր ծնգովյն հասսներ փա֊ 
բեր» և աղաչէր միահորդ ևս էղէալ խաղաղոշթեանն 
պէւ֊ր կողՏԾս սնդր/֊ն ՚ի տունս իշրեանցյ ուղարկեր • | 
իբրև նորա խաղաղացան% սնցին գնացքն , սր հոչակա^ 
շոր նահատակն եր նոցա » ղհետ էր (մայր այնոշ հ էտ և 
աոՏն ղխոստացեալն կատար էէ% Օ նա էբրև լն կալաշ, 
երսմտելթն | սլոդոն , 9ի մէրձաշոր անապատի անդ պա^ 
տոշէրեր ղտեղի աոնոշլև համբերել, ղի կարոդ է ած՝ 
պայն ամենայն տալնմա % իբրև գիշեր է/լն էհաս % 
և արդ աւանիկ ալտ յեր/լնից յ է բաղի իքեալ կայթն ա^ 
սաջի բեմին « տ էս անեի 9 ասեք որ արդարոշթբն այ 
էրկրպադեթն , նոյն օր թնա կ և սորա 9ի վէրայ էրէսաց 
իշրէանց անկեալլ երկիր պա գան կին փրկչթն է | բարԼ. 
բաս յէրկնից յ***յ առ նոսա և ասե ♦ քթ^ձ հաէ֊աէաարՈէ“՝~ 
թիլն ե (ոշսոյ ընդ խաշարի, կամ՝ ղթնլ մամն կայ հա^ 
շատացելշքն ընդ (մ էրահաշ ատթն, կամ՝ ղի արդ ե աշադիկ 
ղի մարդասպանդ աո. արդարոյդ , րթմնղի և թնրնդ իսկ 
անարժան ե այդպիսսշմ՝ տեսլէան • այլ էր (մ գնա » այր 
դոշ ք շնորհեալ լիցի տեդ յետածնինդ այդ » *ի թեդ ա&Լ 
կեալփախստէայգ այդ և |\յլղի ե. այլ բազմապատիկ 
ևս չուստ , և տէսստ ղչտանչէլիս , ղի ոլ բանիւտ ղր մարդ 
կարե ասել և ւ»ձ անկն ը*էէչ ղոշարթագթն եղեն և 
որ ընդ նոսա եին > նոցա ցոշցսնկթն * սրանչացեաէ եթե 
ամեն էրին , ղի ղմի և ղնոյն տեսիլ էրկորէան պատմէթն • 

1^(1^ անց ք/նաց այնուհետև մթել 9ի կատարած ժա^ 
է/անակթն իշրոյ ընդ միայնակ եացսն , որ ոլ մաբդասպաէմ 
ղրանս աոաջինս 9ի կարդ ած է ալ իբրև դասն մի անմեղ 
9ի դայլէղեն բարութն փոփոխ է ալ, կա տար ե ցան 9ի վե^ 
բայ նորա զիրթն | յաայեայ մարգարեի » ղի ասէ ♦ ղա/էթ 
և գաոթնր 9ի միասթն ճարակէսցթն • եղն և աոիշծ 9ի մի 
մսուր յարդ կէրիցէն տ ե) ի և անդ էր տեսսՏնելարս հընԼ 
զիկս ընդ միայնակեացս բնակեալ և բաղում՝ ևս այր» 9 
որ աոաշեէ ևս եթն աոստթնութ եամբն , և կաաարէալ 
9ի վէրայ նոցա գիրն ղի ասե ♦ և հնդիկր յաոաջագոյն 
ձեռնատու լիցքն աո ած է 

*Հ±արձեալ յ այլում՝ ժամանակի ժոգովեալ եթն հե֊ 
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թանոզք առ. քրիստոնեայ գեղքեայս% ի վերայ անդաս ^ 
աոսնայն 9ի մարտ պատերազմի , և բազմութ*ի 
կոցունյ կողմանյն վառելոյ * եկն եհաս 9ի վերայ 
ղմն խաղաղութքէ աոնել ընդդկմ* դարձան նմա ն ահա^ 
տակրն հերթ անոսաց իբրև անհնար իմն և վայրենի կր , 
բոնացեալպնդեալ Էր , և ասկր ♦ ոչ֊ առնի խաղաղութի 
մինչև ՝Է մահն իւրեսնց « |Ն^ նա ցնա ♦ այգ իսկ լիցի 
զոր ընտրեցերդ * զի այլ Ղթ ամենևին մի մեռցի , բայց 
դու. ♦ ղի եղիցի իբրև մեր ռեալ էցէրս դու. , ոլ եթկ եր^ 
կիր^ •թ-եղ գերեզման լիցի % այլ կՈէ–ՀքՂթ գազան այ և ա 
գեղաց որ յագեսցքյն 9ի քեզ* |^ւ անգկն բանին վաղ֊ 
փողակի արդիւկթ չին կին « և ոլ ոք կր 9ի մի ոք է; կողմանկ 
որ մեռանկր , բայց միայն նահատակն այն, զոր թաղե^ 
ցին անդեն իսկ ընդ աւազոէքն ♦ 9ի վաղիլ անդր գտանկին 
բրեալ փորեալ հանեալ֊ պատառ և ալ յան գեղաց և 9ի 
բոր են այ * ||^ իբրև տեսքն զչէքանչելիսն և զ կատար ել 
բանիյն , ամենեքեան *ի փրկիչն հաւատացին , մարգարե 
ոմն փա քարոզկին * 

կր ոմն յառ աք քսն փա ֆի յայրի անդ լերթն , 
ուր սուրբն ^սչողոն հինգ եղդարբք ոմամբք հանդերձ ք 
և որոց /առաք իսկ առ %մա աշակերտեր ալ կին % |^\լ իք*–֊ 
րև եկն եհաս տօն զատկացն է և զսչաշտօնն առ աե պաշ֊ 
տեցքն , կամէյին եթկ որ ինլ գտեալն կ% զայն ուտել և 
կին անդ նկանակր սակաւ ինլ յամարեալ և բանքար^ 
կանթ իմն ուստկթ ուս տեր ժողովեալ | սկսաւ 
ւգողոն խօ սել ընդ նոսա * եթկ գոլյ են հաւատր 9ի մեզ֊% 
որ դե ակր աևմեկոմնք ճշմարտիւ , ինդրեսցկ այր 
իւրաթսնչիլր 9ի տեաոնկ% որ ինլ ըստ մտի իյկ իւրա^ 
քսնչիւր առ 9ի ճաշակել | Կւկ նոթա զա մեն այն ինլ 9ի 
նա առնկին » զի զանձինս անարժանս համար կին յաքն֊ 
պիսի շնորհս է |^ա իբրև զուարթագին երեսօթ եկաց 
յաղօթս , և ամենեքին իբրև զաաՌքԺն ասացի• , անգկն 
վաղվաղակի հա սանկին 9ի դուռն ոայրիցն արր ոմանք 
տարականք սնեանօթր ամենեքին • որք զանձինս իւ^ 
րեսնց9ի հ եռաս տանկ պատմկին եթկ եկեալիցեն • զչզ֊ 
մենայն ինլ բարձեաէ բեր կին 9 որ չափ ինլ ամենայն 9ի 
լսելիս նոյա չկր հասեալ ևորչափ զթ*լ յերկրին եդիպ^ 
տացւոյ գտանկր ♦ պտուղս ազդի ազդի բեր կին է խաղող֊ 
և նուէմն , թուզ և փկոյզ% 9ի տարաժամ* ժամանակի 
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ղամենայն ինչ գտեաէյ մեղր և. կաթն աոժամադն գը֊ 
տեալ սափորով֊ լի * ^ ւքեծամեծ աք մասս նիկողացքա ֆ և 
նկսնակս տասն% սուրբս Փէրմս 9 իբրև յօտասր իՁն աշ^ 
քսարհէ կարծիս տային թէ եկեալչ |Կէկ որ բե֊ 
րքն ղալն աըդն , և. *ի ձեոն է տուն 9 երևեցուցքն* եթե 
յաոնէ միոքէ* որ աւաղւ 4՝ և մեծատուն , աոսրեալ է • 
9ի նմին ժամանակի անդ էն վաղվաղակի գնացքն է | 
իբրև. 7(աշակեցստ 1ի կերա կրոց անտի, և. մինչև, ի գլափ* 
պենտեկոստէիցն բաւականլֆնէր մեղ* մինչև, ղարմսնալ 
և ասևէշ եթէ արդարև ւ աչս ա§Ր յքայ աոստեցաւ մեղա 
Ս՝^ ոՅև քի միայնակեցաց անտի աղաչիր շեոր֊ 

հաց ինչ֊ արժանի լինել* և. իբրև ևկաց յաղօթս 9 թո֊ 
նարհութՆ շնորհք տուասն նմա հեղութրԼ • մինչև, ղար֊ 
մսնաք ամևնևցուն վասն նորա ք աոաւելութքք ԷՅն հե֊ 
ղու. (3 ք ստացելշյ է |^ս. պատմէքն մեղ֊ ադնուհե տև որ 
ղնովաւ հարդն էին» և, յադնպիսի ղսրութէրց վերադ վդա֊ 
կայուի և տուն և. բաղում* եղթարր • ղի ա/ն% որ սովն եղև. 
ոչլ /աոաք յչան ղրաղում* ժամանակս 9 որ 9ի կողմանս թե֊ 
բայեցլոցն հաս և աչ էր ք իբրև, դուսն քնակիչր վայրացն 
ժողովուրդդ» որ ղայնու վայրսվթն ժոդըվթ միայնակեցացն 
էին 9 բաղում* անդամ% աոսնց$ պաճուճՆալ֊ կևրակրոց 
կեր ակր էին 9 եկեալ֊ կացքն աոաքի նորա կսնամրր և 
մսնկտւով֊հսնդերձ , օր հնութի անդր էն և. կևրակուրս 
ինդրէին ։ | \սկ արդ նա ոչ֊քնչ֊ ղանգիտէր 9 ևթէ գուցէ 
նուաղեսցէ ինչ֊ 1ի կևրակրոչքե 9 աոեալ բաշխ էր ամենե֊ 
ցուն% որ ղադին աո. նա% իւրստսնչիւր բովսնդակութրԼ 
ըստ ալյուրն *(.) ի մնային երեր ղամբիղր մեծամեծը 
հացիւ հանդերձ 9 և. սովն 9ի վերաս/ հասսնէր • հր ամադ֊ 

, .ևաց *ի մէջ֊ բերել֊ ղցամբիղչն 9 ուստի աֆասքնակեացրն 
ուտելոց էին ըստ նմքն աւուր ♦ իբրև. *ի լսելիս իԺն ամե֊ 
նայն եղրարին և ժողովք գոցն աս էր ա/եծասւ բարբաոովյ 
մի ևթէ ոչ֊ կար է ձեոն յոևաոն բաղմասցուցասնել֊ ղաքԱ * 

ասդսպէս իսկ ասաց հոգին սուրբ * մի պակասեսցէ 
հաց ի ղամբիւղաց ադտի9 մինչև, յագեսցուր ամեն երեսն 
նոր ցորենովչ |^ւ հաստատեցին ամեն երեսն* որ եկեալն 
էին է չոր երամս եադ ժամանակ եսն բաւակսն լքնելնկա֊ 
նակդն այնոցիկ ա ||ոյնպէս և ՛ի վերաս/ ձի թ ոդ և հացին 
երբ էր արար * մինչ ղի երբեմն հասեալ էր սատանայի 
յադն վայր • սկսեալ֊ էր քսօսել֊ և ասել քնդ նան» • արդ 
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արդէհթ էցևս դու. , կամ՝ ա/լ ղթ ՝ի մար֊ 

դարեէքխ կամ% յառստեչոր սնտի , գի այդպիսի նշանս իշ^ 
քսես ասոնելէ *|ետ պատասխանի 9 և ասե չքնա* ոլա^ 
պպրկն մարդիկ "եքն սուրբյն առաքին, մար դարերն և. 
առստեսղթե 9 որ գայոպէսի ք$նչ գործ դործեալ ույառ^ 
րքն # և. եթե յ այն ժամ՝ մերձ եք ած , արդ հեռարաւ. 
ուրեմն ♦ ած կարալ ե յա մեն այն ժամանակի առնել 
դաէյս » և. ոլ քնլ ակարա֊թի ե առաքի նսրա ♦ արդ եթե 
ած առատ ե ւ դու. ըխգեր ես չար է աքԳ է^ՒՂ^Ս ձՒ 
մարթ ասել գոր և մեր էոկ անձամբ տեսար ♦ գի չի ե 
չի գպաա1իիէ*պսն ր երեքն քի մկք սեգսնոյ եղթ֊արրն ♦ և 
գնկս/նակսն չւերեքն ք ուտեքն սնտի հքնդ հարիւր եէլ. 
բայր մինչև, րյադ • չի և չի դարձեալ հարթ սնդրԼքն 
գզամբխղմն տսնեքն » 
օ որ միսս ևս այլ իմն գարմսնաչի տեսար ք և սրան^ 

շարաբ յիրաւի ե ասել* իբրև եկար մեր առ նա երեր 
եղրյարր ք ծս&օթ չքնեար եգքւարրն 9ի հեռաստսնե > իր. 
րև աեսանեքն գմեգ որոր րռեաչն եր 9ինաէսնե փան մե֊ 
րոյ դաչստեսհն , որ իբրև տեսքն պմեզ% փու. թարսն դալ 
վաղվաղակի չնդ առաք մեր սադմոսխր ♦ գի այս իսկ ե 
ստքորու.թր նորա առ ամենայն արդեչակսնս ♦ և յերկիր 
սնկեալ խոնարհ երկիր պադսնեքն և համբուրեին ըգ. 
մեգ* միմեսնր րու.րսնեքն գմեգ և ասեքն • ահաւասիկ 
եկեալ են եղրւարրս » փասն որոր հայր մեր /առաք րսն 
դերիս սռուրս ասեր մեգ9 եթե յետ երիր աւուրր դա^ 
չոր էն առ մեգ յՀյրույսաղի մկ % \\հպն *ինորանե առա 
քի երթ աչքն մեր ք և կեհքն գէյնի դասյքն սադմոսխր ք մքնլ 
մոտ 9ի նա եկար հասար % կ*բրև չչռալ, հայրն 
դոն գձայն սաղմոս արն, քնրն յարեաւ. չնդ առաք չի^ 
ներ մեգ♦ որպես եր սաքորու.թիմն նորա առ ամենաքն 
եգթարսէ Հ\բրև ետես գմեգ նախ քնչն երկիր եպադ 9 
տարած ե ար գինյնյերկիր % ապայոսն յաբուրե ալ համԼ 
բուրել սկսաւ. ♦ և իբրև առ 9ի ներրս գնար , նախ յա^ 
ղօթս եկար, և գոտս մեր սկսաԼ չուսնալձեռօչն խ^ 
րովթ ք հսնդիստ առաքի առնեք մեգ% 

| \քդ դար* ամեն երան եգյւարրն աններ նա% որ առ նա 
եքթայքն * գի որ չնդ նմա եգրարչն եքն , ոլ յառաքա^ 
գ**քն քնլ ճաշակեքն , մինչև քարհքդոր դոհու֊թ էն * ք \*փ 
հաղորդ չին եքն • և դար* գօրհսնապագ յքՏն ժամու, առ^ 

1 16 

0ւցւէ՚ւ26ճ Ե;/ Օօօ<^€ 



241 էԼԱՍն 
նկթս% |^ւ ապա իբրև կերա կրկին, անչյեալնստկթն 9 
նորին վարգապետոսթ եաԱն մտնսացեաէթ ղամենաքն պա^ 
ասւիրանս մինչև էյասաֆագոլնս ս/նգր * յայնմհեակ 
մւսկբ յանապատ կոյս գնային, ^ բերանսյ ղամենաքն 
գիրս սուրբս կարդացնող* ոմանը անդկն կայթս Յեայթե 
անդադար անհանգիստ օրհնութքԼ մինչև ցաոաւսսէն 
օրհնկթն ղած տ ա^* որ ես թնձկն տչհթ իմսվր տե^ 
սի9 յերեկորեսշյ սկսեալօրհնեէ ղա&՝» և մինչև ցայգ 
աո.աւ օտուն չգա գարե ալ տ Հ՝±ապուվր 9ի նոցս/նկ ըստ (եՏև 
ժամուն միայն իիսնկխա %ի չեոնկ անտի * և իբրև յօրի*, 
նաց ս/նտի աոնութն , անդկն վաղվաղակի ի լեաոն գնայ^ 
թն ֆ բաւական անձամնց համարեալ ղհոգևոր կերակուրն 9 
մինչև գարձեալ 9ի նոյն ժամ՝Հ պայս ահանկին բադուվրլ 9ի 
նոցս/նկ ղրաղում* ասուրս % |#ս. անդ կր տեսան ել վնոսա 
9ի վնծութ% ընգ անապատն ամենայն * ղոր ցնծուքժիւն 
ոշ ե մար(3՝ ուրեր տեսանել յ աշխարհի ֆ և ոլ ուրա^ 

խութի թնչլ մարՁնաւոր » |^ւ ոչ֊ տրտում* ղթ և խոժաւ 
գտանկր 9ի մֆթ նոցա * այլ թկպկտ և դթ խոժաւ գտա,^ 

* նկր 9ինոաս | անդկն վաղվաղակի հայրն հար ցանկր գնա 
ղսլատճւսոս տրտմութ եամն « և այն թնլ որ 9ի գաղտնիս 
սրտիցն ունկին 9 նա յայս&ապկս ցոլցս/նկր և սակր այ»լ^ 
պկս * ոլ կ պարտ և պատշաճ՛տրտմել ի վերայ գիւաի 
ժաոանգութեն երկնից ♦ տրտմեսցքն , ասկ » հեթանոսը* 
ըսցցեն Լրեաչր և սուգ աոցեն մեղա լորը * իսկ արգարր 
ուրախ եղիցթն % աքրէ "ք ղերկրաւորս հոգսն ք վամն 
երկրաւորացն ուրախ քինթն * իսկ դատ որ այնպիսի յոլ^ 

սթյ արժանի եղեալ կտ , ղի արդ կ% ղի ոլ միշտ յամենայն 
ժամանակի ուրախ քթնիլշ * ղի աոստեալն ինրնթն ղմեղԼ 
յօժարեցուցանկ յամենայն ժամանակի ուրախ քինեէյ 
ւմնպակաս յաղօթս կ*ԱԷ% յամենայն ի գոհս/նալւ 

I ս. ցթնլ ևս *ևսրթիցի պատմել վամն 
բոնից Հնորհաց որ 9ի նմս/նկ բղխկին * և որ ղսցլ ամե^ 
նայն աոյպրթնութինորա վատն աոաւելութե ւտանչե^ 
լիաչքն լոեսցատ պատմել, միշտ 9ի նմսձնկ և յպյէսքն որ 
լսկստ բաղում* անգամ || ասն վարուց և կարդաց և 
գնացից խօսկր աոանձին բաղում* ասն գամ* և վամն ըն^ 
գունեչութկ եղրարց ասկր , թկ պարտ և պատշաճ* կ 9ի 
գալստեան եղրարցն երկիր պագ անել* գի ոլ եթկնմա ֆ 
այլայ երկրպագես * աեսեր ղեղրայր տո 9 տեսել» ղբ*կր 
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Ճ4– բո է Լս. պայս 9 սակ , ^/ք Պյբրահամկ թէթե ընկաչպր ♦ 
պարտ և. պատշաճ՝ կ , ղի իցկ երբկր յոր ժամ դեղ^ 

բարն բռնադ ատ իք էրս աո. բեղյմտսնել 9ի ովտայ օւ^ 
սեալ էրվթ ք եթկ աո. ամնցաւորօչն ճանապարհին§ և. ըպ*. 
հրեշտակն չնդանիցիս * 

պարտ և, պատշաճ* կ , եթկ հնար իցկ, 
բարին հսնապապօր խորհրգովն գոհութե տեաոն մերոյ 
հսպոր գել պի որ հեռ.ի ունի գանձն իւր յսցսմանկ է 
աոնկ գանձն իւր յքայ տ ւքւ կսնխկ պայս առնել 

ստկպ ստկպ առնուլ^ պած՝ յինրն ընղան ի • պի փրկութե 
բարբառն այսպկս ասաց♦ որ ուտկ 9ի մւսրէքևոյ իմէ/կ 9 և. 
ըմպկ յարէրնկ իմմկ 9 նա յիս 9 և, ես Էնա % է) աչս յզ, 
գուտ միայնակեցսթցգ յիշեցուցսնեմր • ^ փրկութե չաչլ 
չարսնզրն ապրեաէթ 9ի կսնխել անդր մերումդ և պօր^ 
հանապսսլ կազմ կալ աո. 9ի պատրաստել ղանձքնս մեր 
այնպիսի քքնլ չքնել իբրև արժանի լինեէ յ ամենայն Ժ§ալ 
ման ակի աո 9ի ^յաւիտենակսն մշսնքեն աւորադ չնգու^ 
նեչութի իսկ , որովհետև. թողութեսն մեղաց արժսնի 
չքնիվթէ 

|““4 որ թուն գքխաւոր պահելնր 1րԱ ( ոշ 1ք արժաև քլ. 
ծսձևլ առանց ամենայն իրէր տագնապի ♦ պի 9ի չջքեր^ 
շաբաթւոք անդ ք ասկ > մասնի տկին > և յուր բա թու. 
անդ 9ի խաշ֊ եչսնկ * եթկ դիպեսցի եղբայր աո 
ոթեպԼ հասեալ և նմա հանգիստ պիտոյ իցկ 9ի ժամս»^ 
նակի պահոցն , դիցես դու. առաքի նորա միայն սեղան • 
ապա թկ ոլ կամիցի 2Հաշակեէ (նչ% մի ստիպեր գնա , պի 
հասարակաց կ վարդ ապետութիւՏն « 

|քս. ստգտանկրճ որ պերկաթմն արկանկքն 9 և 
որ ղհերսն ժողովկքն • պի այսսչիսիրս 9ի ցս/ց առնել պա^ 
րապին ք և պմարդահաճութ*ի որսան ♦ ղի պարտ և֊ արստ^ 
շաճ* կր նոցա առաւել պահ օր ղմարմքքն նուաղեցուցա^ 
նել և 9ի գաղտնիս բարիս գործել որ ոլ կ այս^ 
պկս միայն 9 այլ ամենեցան կամքն ղանձքնս իւրեանց 
յաբանի առնել։ 

պքնլ որ քնլ ասիցկ վասն վարդապետութեսնց 
նորա ք որնմանկին վարուց և կար գաց նորա ♦ պի ոլ գրել 
որ արժսնապկս նմանել մար է3– կր $ այլ բաղմապա^ 
*սիկ նա ղշաբաթն ամենայն քսօսկր ընդ մեղ֊ առանձին տ 
1^. յուղսղ»կկր պՀեղյ սակ ցմեղ* խաղաղօւթիւն 
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հ-մեջ մ**Ղ միմեանս • 9է միմեանց մի մեէխեսքիր % ||ք^ 
սալ ասել առ այնոսիկ% որ ըէդ է*֊ր եղթյսղտն էին * ո որ 
ի$է է ^ձ» որ էարիցէ առաքիչինելյուղարկելդսոսա 
մինչև 9ի ներտսադոյն հարմն ♦ և գրէ ԹԷ ամենետեան 
յառաքԼ կացին յօժարութբՒ առաքնորդեչ յուղարկել 
դմեզ։ |\սկ սուրբն |պողմե ասստեաց արս , որ բովանք 
դակեալչինէին ամենայն կարգովտն վարուց իւրեանց է 
և. ճարտար էքն ^ բանս ԼԷունաց և *Հ՝ւաղմատաց և, եգիպ֊ 
տացւոց% |^ւ իբրև յօւդարկէր դնոաա ըէդ մեւլ% պա֊ 
տուէր տայր նոցա% մի թողուցոլր պդոսա 9 մինչև տես֊ 
ցևն բովանդակ դաէ/ենայն հարսն զոր կամիցէն տեսա֊ 
նեէշ դի ոչ էր մեզ մար է3– բնաւ ընդ ամենայն կես/նս 
մեր դամենեսեան տեասնելյ օրհնեաց դմեզև ար֊ 
Տակեաց և. ասէ • օրհնեսցէ դձեզ տէր 9ի սիմնէ % և. տես֊ 
2Խ դուր դքւարոէ–թ*իւ\ քրուսաղէմի դամենայն ասուրս կե֊ 
նաց ձերոց % 

| %յրդ էբզ*և դնացստ մեր ըէդ անապատն 9 9ի միիսրեայ 
մ ամանակի անդ յանկարծակի տեսանէստ տարշնահետ 
մեծի վիշապի • դի իբրև, տարշած էր գերանոց մեծի 9ի 
վէրայ աւադցյն % |^ւ իբրև, աեսստ »յերկիւդի մեծի հսՀ. 
րոտ ♦ այլ որ առաքնորդէին մեզ եդթարչն ք աղաչէին մի 
թտչ երվնչքտ, ասէքան • ա// յսսքաչերեցարատ և եկ այր 
դհետ տարշած ի վիշապիդ • դի տեսք էր $ ասէ , դհաւատս 
մեր ք եթէ յորմկ կարասցոլր ըմբռնելդնա • դի բադում* 
անգամ* ուր ետ , ասէ , վիշապս և. տարրս ձեռբացի ոպա֊ 
նեալ է մեր • և բան դրոյե 1ի վէրայ նոցա կատարէր ք 
եթէ ետ ու. ձեզիշիա/նութ-ի կոիտելի վէրայ ոձից է տար֊ 
բաց և կարճաց և 9ի վէրայ ամ* դօրութՆ թշնամւոյն % 
|)՝1ք իբրև (3-երահաւատու/մ֊թ. չի էստ % և աաւաւեէ ևս 
դահի հարեալ էստ և սպաչէստ դնոսա% մի դհևտ եր֊ 
(մայր տարշած ի վիշապիդ » այլ դրւդցորդ ճանապարհին 
գնացէր, մի ոՏն յեդյսսրց անտի յայնցանէ մեծաւ 
ժարութի. քմողոյր դմեզ %ի տեղւոքն անդէն* քնդ անա֊ 
•դատն ուղի աոնէր% գնալ տԱևել ձւր իցէ գադաԱն ամԼ 
րացեալ. և իբրև գտանէր ոլ ինլ հեռի դյւոյմն վիշա֊ 
պէն , ադադակէր առ մեզ9 եթէ յայրի աստ է վիշապն * 

և կոչէր առ թերն 9 եկայր տեսէտ, ասէ, ԳՊ^ &•֊ 
նեքոց էն է Լ^օժարեցուցանԷին դմեզ և այէ եղթյարտն 9 
և խրախոյս աային% թէ մի երվնչիր % |/ւ իբրև֊ մետ մե֊ 
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ծա. երկիւղիւ երքձայպք տեսանեչ պ գա պամն ք ընդ ա֊ 
աւաի եղև մեգ եղբայր աքն է ղձեոանկ սսւեսղձգկր յինիե 
9ի վանս անդը և սակր ♦ մի երթայր, ոչ կարկք ղդկտՐ 
անել ղանհնաբին վիշապին • մանաւէմնդ ղի ոչ՜ կր օլ^, 
րէրր մեր երբեք այնպիսի ինչ տեսեալ՝• ղի նա սակր , ե– 
/Յ4 բաղում՝ անգամ՝ տեսեալկ իմ9 ղի կարի մեծ ան¬ 
հնարին կ ղաղամն * և սակր , եթկ աւելի քան ղհնգե– 
տաոան կանգուն կ տ Հրամայեայ մե՜գ օթեվանս առնել 
անգկն 9ի տեղւոքն • երթ այր նա աո. եղբայրն անդ ք որ 
՝(• յ՚^յր– "&դր էրբթկալ կր, (|1 հասաԱրցօւսցկ ՝ի բաք 
հաԼ ԳյՊՕէտ վէ&պԸ** պէնա ալ հաւաՏէկր ՝Էբաց չէ֊ 
նելի տկղէոիկ անտի 9 եթկ ոչ պվիշասխ սպանչյկ % ||ա« 
կայն հաւանեյյօյյյ վեա ի բաց կալ աո. և եվն աո. մեղ* 
ղի թերահաւատութի մեր ստգտանկր % 

|*Հքա * իբրև, հանգեստ մեր աո. եղբորն այն մի կ ֆ որոյ 
իբրև, մղմնաւ միով՜ վանքն կին* և անդ յ*յմ իբրև նո– 
րսգեյյպք, տայր նա մեգ ղրՀ/ք քիքեչսր եղեալ կր 9ի աե– 
ղւոքն յայնմիկ 9ի նմին՝ ուր ինքն իսկ նստկր* եթկ կր 
աստ այր մի սուրբ 9 որում՝ իւր իսկ աշակերտեալ կր ֆ 
|\Տ& անուն կրնորա * ղի մեծամեծ ղօրութիւնս 9ի տե– 
ղւոքն յայնմիկ կատարեալկր նորա * ղի բաղում՝անգամ՝ 
9ի վերայնսրա անկեալ կին աւաղակք » ղհաչլն և որ ինչ՜ 
կերակուր գտանկր նորա յափշտակկին'% |^լ իբրև կարի 
նեղաչյաւ նա 9ինոցանկ , եյեալ գնայյեալկր մի օր յա- 
լուր էյն յանապատն * գայր նա անգրկն ք և երկու վիշրայք 
ընդ իւ-ր *էային ♦ և ած կացոյց ղնոսա ք և հրաման ետ 
պահապան կալ և պահել ղդուրս վանակն % | Այկ մար¬ 
դասպանին այն ըստ սովորութքին իւրեսնյյ իբրև եկին 
9ի տեղի անդր և տեսին ղսքանչելիսն , անմռունչ՜ եղին 
և անկան անդ 9ի տեղւոին կործանետյան 9ի վերայ երե– 
սաչյ իւրեանց* ՝կ*բրև ելեվն արտաքս և եաես վնոսա 
ղի կարկեալ կային մերձ 9ի մահ ֆ մատեաւ յարոյյյ գնդ֊ 
սա ւ և պա տոլ հասակոծ աոնկր ղնոսա նախատելովդ և 
սակր ♦ տեսանկլք , սակ , որչսոի դուք վայրենագոյն կր 
տան ղչյաղանսն • ղինղքա վասն այ կամոք իւրեանց հնաԼ 
ղամնդին , և դատ ոչ յայ երկկրատ և ոչ յերկիւղածու– 

1 հոաԽ • «լ«ք 4ք 
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թենկ անտի ըրիստ,ոնեից ակն ածեք % |^ւ աո տարաս 
ղեոսա 9ի ներթս 9ի խղիկ սնդր 9 և սեղան առաքի դներ 9 
և ապա խրատեր փոփոխել ղյւարս իւրեանց » ա1ր^ 

դե*ն 9ի հնոյ բարուց իւրեանց 9ի Ըա3 կա3ք*** աոաւե^ 
ւագո/Կթ երևեցան , և ոլ յէա բաղում* ինլ ժամանա^ 
կաց նորին ղնոյն նշանս արու,եստիցն առնել սկսան » 

երբեմն 9 աս է 9 անհնարին ոմն մեծ վիշապ մեր^ 
ձաւոր երկրքն ղանդ աստանսն քքնասեր 9 և բաղում* խա^ 
շփես անասնոց սատակեր • եկքն աո հասարակ բնակիքչք 
երկրխն աո հային , առաքի անկե ալ աղաչեին սատակել 
յերկրե նոցա ղգաղսմ/ն % նա էրրև թե ոլ քքնլ կա֊ 
րիցե օգնել նոցա 9 տրտմեալ ղմարդիկն 9ի բաց արձա^ 
կեր * առաւօտն յարուցեալ յանցս "ճանապարհի 
գաղանքէն երթ այր ♦ իբրև երիցս ս&գամ* ծանր դներ 
յաղչյթս կալովյ յ արձակեր ի վերա/ նորա գազանն մե^ 
ծաւ. սրտմտութբ 9 չարաչար շոգի արձակելովդ փքչեյովԼ 
վտայուէ.և չարաչար ժանտահոտ յառաքագոյն ՝ի բե^ 
րանոյն արձակեր » | Կէկնա իբրև ոլ ինլ համարեցաւ 9 
դարձաւ 9ի վիշապ անդր և ասեր ♦ ըմբոն եսցե գքեզ+^ֆր 
որդի այ կենդանլյց 9 որ ըմբոնեաց գմեծ վիշապն % 
իբրև նա գայս ասաց 9 անդեն վաղվաղակի վիշապն պայ^ 
թեաց 9 և ղամենայն մանկն և զթոյնսն արեամբն հան^ 
դերձ փսխեաց % |^ւ եկքքն շինակակրն յես» ալյուրց 9 և 
գմեծ և ղան հնարին ւտանչեչիսն իբրև տեսքն 9 և իբրև 
ի հոտոյ անտի ժոյժ ոլ ունեին 9 աւաղլ բաղում* 9ի վե^ 
րայ մեոեչղքն կուտեին 9 մինչդեռ անդեն իսկ կպյր հայրն 
9ի վերայ նորա ♦ Հ>անպի մերձենալիսկ °Լ 
պետ և մեռեալ եր վիշապն % 11 ւսնուկ ոմն 9 ասե » եր^ 
բեՅն 9ի հովիւսն եր 9ի կենդանու թե վիշապին ♦ երբեմն 
ուրեՁն իբրև տես աներ փքա 9 նայ եցաւ անկպւ պակտ^ 
սեալ* և անկեալ դներ պատանքն անմևունլ անդեն 9ի 
տեղւոքն ղօրն ամենայն % |^ւ իբրև եկքան գտքան գնա ըն^ 
տանիքն ընդ երեկս աւոլրն ժամանակի սա կալիկ քքնլ 
ղի մռնչիր 9 ուոուցեալվտացեալ յիմարեալի տեսլենե 
սնտի է աոեալ ածին գնա առ հայրն |\ճձ 9 իբրև ոլինլ 
գիտեին գքնլ սնցր անցեալ եքխ ընդնա է %||(Ս իբրև ե^ 
կաց յաղօթս 9 և ձիթոաի աոեալ օծսներ փքա 9 յոտն 
եկաց պատանեակն և պատմկր ղքնլ անցը, անցեալեքն 
ընդ քնին . վասն այնորիկ իսկ աոաւել այրն յօժարեասց 
սպանսնել ղչքիշապն % 
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էք անդ ծեր մի յան ապատէ 1|ոպրկս անուն՝ այր 
աուրր , էրրև իմնմնամեայ ժամանակէտ ք և. եք գլուխ էր֊ 
րև յէսնէց • և. ինչն բազում՝ նշանս և֊ զօրութէւնս աո.֊ 
նէր , րմշկեք զախտաժետս և ցդևս հալածեր և. մեծա֊ 
մեծ սրանչեչիս գործեք , և Էր որ ^ առաջի աչաց մե֊ 
քոց արար % 1'յւյ էրրև ետևս քք^՚^լ, ոզքգ/ն ետ» օրհ֊ 
նեաց գմետլ և լուաց գոտս մեր • հար ցաներ զաշխարհե • 

* |^է. մեր առաւեյ աղաշեպչ* ղէյարդս էւրեանց վարուցն 
պատմել մեզ* և թե ղՒ^ՍԳ *նմա շնորհս պարգևեաց% 
ճև կամ% յոզպէսէ կաԸ*էաՅ Հա/,ՕԼյ եԼքոՅ Ղ^Ժ*սէէսհ ^ւոքհս 
գ տանեք > | յա ոլ ^ էսև Ւքս հոլարտուք, օյլ պատմի ք 
մեգ զիարդս վաք ուց էւրոց և գիւքոց զառսվնոց էրրև 
զրւագմաց և ւ/եծամեծաց յաո.ա^ րասն գնա , որոց ^աք՝– 
գացն և վարուց էնբե առաջի եգեալնմանալ չիներ • զի 
ոլք&լէրն ւտանչեչի այս որ էմ գործս են առ հարցն վա֊ 
րա.ց Լ գնացէցէ 

() յէ եր աչք մի յառաի րան զմեգ ||\՝էւսէս անուն , 

որ գչխաւոր եք ամենայն միայնակեցաց որ քէ աեղւոիս 
յայսմիկ եղեալ եէն , որ և զմիաչնակեցութեսն հան֊ 
դերՏս նախ նա եգէտ և արար ♦ զի նա աւազակապետ 
չեալ եք յառաի և դէաթաւլ հեթանոսաց ք և հռչա֊ 
կաւոք եք *է Հ^քէ անդ յորու մ* և կայք է ^|աա2ա/ւ ԷՏե 
գտսՏնեք այսպէսէ փրկութև անձին է^քոյ . զի եհաս եր֊ 

* Ե*– ապք&Լդի1*ՍԽ պաամեզ Տազ գկարզս իա.րեա%յ աա. ի յօ֊ 
Գոսա յհզ, և պայ% ևո թե պիարղ֊ և որաէ իա.Հհ Խե %ձա պշեորհԼ ղայն 
պարարևեաայ, և կամ՝ յորպիաաի կարգայ վարույ իւրոայ աչայնպիոի շևորհո 
զաաձաեր * Ե*֊ Գ ր~պր*–Տ ապաչանայ Տրրոյ չոեչի իաԽգրուաեփ 
•*/» • 4 »ձ էր" հպ"»ր">"^թե, որ հեոփ ե պյ" *Է "րր՞յ* հյ* "Ալ 
ոակաա օդաոՆթՆ րադաՈոյ , որ և յէՈյ հրաէքայեալ %ձա պաաոմել^ պարժա^ 
%ի% պ-էաՏղոյ « էւ. այոպկո պաամկր աՈալ քնարարս վարու-յ իա֊րոյ և զքո.֊ 
րոպ աաւաքնոպ իթրև թաոձաո և մեծ ամեեապ որ ւաոաք ոա% պեա, որոո 

—ջչ *էւԼՀյԼ**ձձր ն–յ>1 
և% ատանչթչիր այո որ իաՐ գորե֊ո ե » ա"հ. 4*/»^ 4 
յիյ պրր՚Ս ահա ոաձփյ* աոևլ ձեզ պչէթա%չեյի% և ղարժանիհ զովութե « 
Ջի եր յաոյոԼքոձ աըՕազ այր մի Հքիա֊սի* ա%ո*ձ որ պյքաաա-որ եր էՕաՐ 

Փայնակէրյաց . • • ^ պաաճաո. փրկոաթեան նորա այոպիոի է» չի֊ 
ներ* քի եհաանէէԽ երրեձե *ի վէրայ վաեոց կսւյփ ձի*է եը&ել զի 
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րմրՏՃ \ի գիշերի 9ի 4էքՂ9յ հա–**հ ^ե"9 վչմեաչյ տեռադերլ 
ծել պևա » և. եգիա (խչ մենթենայատ* որով եյյյե %է տաեիա 
անդր % *Հ՝%արձեալ֊ իբրև ոչ գտան Հր ՛ճանապարհի որա/ 
9ի շտեմարանս անդր մտցե և կամ՝ որով֊ դաոնալ անդ^ 
րէքն մար թաս էյ է անչյեալ կայր 9ի վեր այ տանեաչյն մսաչ 
խոհ մինչև. տիսն գառաւ.ոտն մեր կան այր • է|ակաւ/կ մի 
նքէրհեայյ և տեսասնկր դի կայր իբրև թագավոր մի • խօ^ 
սեր ընդ նմա մի սսրմեա.թեչյ դ/խի ե. մնոտեայյս այսոՆ 
չյիկ յօմարա-թՆ/յ լինիր • այլ եթե կա միս փոփոխել֊ յա^ 
ոպրքքնա֊թվ* ղբարս յ>ո և. դօրաւ֊որ վխեէ֊ հրեշտակական 
ղօրա-թէրչյ ք աո. յինկն դայդ իշխամնոսթիմն % 4|^ա իբրև 
մեծաւ. յօժարա.թիԼ դրամն ընկալաւ. > ածեր վաղվաղսՀ, 
կէ գունդս միայնակեյյայյ առաքի առներ ե. իշխան (ինել֊ 
առաքի նոյյա հրամայեր * 

| *բրև դարթեաւ ի վխոյ անտի ք տեսաներ դիռյաՏտ պյն 
եկեալ֊ կայր առյաքի նորա • քԱ9էյՂթ բարձեալ ասե ♦ այր 
գոս ք ով֊ ես և ոսստ/է յա/** 4^Աքք եկեալես » կամ՝ դխ*եշ֊ 
գործ կամ% ք/^ձաքք ^ * |^ա իրրե. ոչ ինչ֊ գտանկր 
պատասխանի տալնմա* ասկ ♦ դեկեդեյյ/Հն դեկեդեչյիճւ% 

քքքք ճանապարհ *ի աաննայ անափ ՝ի աոա% անդր իջաննլ. և քի հ"ր֊ 
մանալ եդիա ինչ֊ մկրևնայո որաԼ էչ/յՀ 9ի աանիո անդր , դի 

ամրափակն աը Հր աոմն կոսոին աչքն մնծաաան յամննաքն կապմանդ՝ և 
րարձրարնրձ շքքնասահՀ իրրԼ րրԳ*ա%ա ամրոդայ . Աք* 9ի պփշթքփ 
գնաչչ առ 9ի կոդոպանլ դաոմն կոսոին, և փ&րննայիսրև դար նդիա% նլ 
*է աանիո անդր և շրջի ալ այսր անդր յամննայն կոդմանյ աչ կարաչյ 
դաաննլ ճանապարհ որաԼ ՛ի շանմարանո անդր մաշկ և կամ որովԼ 
անդրՀն դաոնալ մարթասյՀ . և աքեպՀո էրրև ըմրո%նալ կայր *ի հն֊ 
րայ աաննաչքե աքն, և մաախորհ չին Հր՝ և այոպՀսյահ և յնրկէւսլ մաա^ 
ն նալ կայր *ի դև դձրրանս մինչև աիսն դաո-ասօաև մնրկահայր * Հ^այև֊ 
ժամ ոակասիկ մի նիրհՀր , 4 անաանՀր յանոա.րքա դի կայր իրրև թա֊ 
դաւյոր մի , և իասկր ընդ. նմա և աաՀր . մի ապանաԱՅՆւյ դինի ընթանար 9 
և մի անաանայա այաոիիկ յօժարաա.թէյ չինէր . այլ նթՀ կամիա փափա, 
ինլ յաաարթինոա-թիսն դյաարս յ>ա և պօրասար չիննլ հրնշաակական դփա 
րալթնյ , առ յինկն դայդ իշխան ութիդ » Հսկ իրրև չրփ֊ափ. դայս ՝ի թա^ 
դատարկն աքն որ հդօր և ւտանչնչի Հր դօրհթ և մննութթ և ահա*.Որ իշ^ 
խանութի , դի Հադչ/րութի և խրաա աաչո»Լ իշխան ութ ք դօրոլթէ հա֊ 
ւաաայր նմա , մնծաւ. յօժարութի ըեկաչա*. ղրանն • \ակ ապա հրա^ 
Ժաև ահափ-որ թ ադա սորին աքն ած Հր վադվադակի դոսնդո միայԽա 
կ^Յ—Յ ՚ և ա"–*°էի աոՀՀր նմա և իշխան չիննլ առաքի նայա հրամայՀր • 
յինշև յայո հայր անոաեՀր դանոիքե % 
Ե** էէքև ղչորթնաւ. *ի տնոյ անաի անաանՀր դի կոյսն այն որ ապա֊ 

րանիչյն Հր աՀր 9 նկնալ կայր առաջի նորա, և բոդղր րարձնալ աոՀ . 
այր գոս . ժհ֊նս և ոսոաք յայո հայր նկնալնո 9 կամ ^նւգործ կամ 
•մՒէ. աՂՅՒ 4 Հէ"՝ Ն* իքքև "Հինչ դաանՀր պաաաախանի աալնմա 
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պեկե^եցթ» ցոյց թ*2ւ*\քս իբրև ցացանկր , գայր սՏևկա֊ 
նկր էաւաքի երիցանցն, աղաչկլ» ղնոաս պի .թրիստմնեայ 
արասցեն գնա , և, տեղի ևս գտցկ ապաշի§արա.(3–Ն % 
լ^ւԼ ծանեան ղիա ծ երթն 9 ղարմացեալ կթն և մաաու.֊ 
ցեալխրատկթն գնա պատա֊իրանհթ ֆ ա-սուցս/նկքքն Թե 
յայսմհետկ մի ես մեղանչիցես ա+մեթ է |^<. աղաչեր վէո֊ 
սա ղի ղսէսղմոսաց օր հնութի&Խ քուիցկ ♦ և միայն իբրև 
ղերիս կարգս ս չառաք թև սաղմոս կն լուաւ շատ համարեի 
ցաւ աո. անգամ՝ մի ասնձթն ի լրում պայն 9ի վարդապետ 
տութի է |^ւ իբրև երեկեաց աո. նոսա երիս ամուրս » 

ել վաղվաղակի գնաց յ անապատն կոյս • աղօթիւթ և ար֊ 
տասուգթ կանխկր յասւուրսն յայնոսիկ , և կայր շաաա֊ 
ցեալ կերակրովթ վայրենի թանքարզչշ , և պայն արածեր % 
Հյմչն անդր յ եկեղեցին և պատմիր նոցա ղչղրակս ուս֊ 
ման զոր աէւեսղն կր ք պի շնորհդ* տուբան նմա յայ , և կնքյր 
պատմիր աո. հասարակ 9ի բերան պգիրս ամենայն % ^|՝^Լ 
ձեալ պարմացեալկքէն վասննորա ծերակոյտն թկ ղի արդ 
կատարեալ վարազ* հասաաաեալ կր նա 9ի միտս իւր է 

"ՍԼ&ն է9սհի> ՚ոյ" *»"եր՝ պիհեղևվին պի1եղիյէ%՝ պիէեղիյի% ՁՍՅ 
ինձ է +ֆաեղի ահաբեկ քիաչ յոա.շաչ*ևրիլ ոչ֊ կարեր , բայը ւք*^ 1ք/« 
ասեր Բեղիկնպիյ&3ք&9 Ե«* ծանեա*. կոյսն* թկ աեոիլ 
աեսեալ այնպկո կիսամևս. (իալ կր յահկն > էէ ղի ոչ կամենա*, աս.֊ 1 

նեյ֊ Նէա չար վասն րարեպաշաոա.թ 7ր ի*~րոյ • պի ծան էրա*, թե ով սթ կր 
և թկ վրան սրաչ իրիթ ՛ի աանիսն եչիայ֊ եր ^քենայիա^ . և արդ. պի 
ղպՀապեաք կր վասն աեպիան և ղի կեղի էյին խնդրեր , հասն այպթան պաալ 
ճասանսսյ աարաա. ղաւ֊աղակն յեկեղիչչէն և յանձնեայյ նայա % \>ոկ 
յջիւսիս աղաղակն անկաեկր աս^սքի երիյանյն և աղաչիր ղեոսա ղիերիս֊ 
ասնեայ արասյեն ղեա , և ղի աեղի գայի ևս ապաշխարոա.թեան % էէ 
իբրև ծանեան ղեա հև Հրե , ղարմայեայ֊ հիանային Բե որպիսի ղթ կր , 
և որպես ջևրմևա անդ ՜հսոյաաաԼ հայրեր մկրասա-թք. և ապա մաասա.֊ 
*քնալ խրաակին ղեա պաաո$.իրանղր և սւաոսյյանկին թկ յայսմհեակ 
վք ևս մեղիյես Ոէ-մևր * |ս#(ք նորա յօժարսւթքէ յան ձին կալի աչ ղասա֊ 
յևաչսն ի նսյյանկ աղաչիր ղեոսա ղի ղսաղմոոայ օր հես •.թքան յոաիյկ • 
և միայն իբրև ղիրիս կաքրղս յաոաքքե սաղմոսեն լսա֊աւ. , շաա համա՝֊ 
րևյաա. աս. անղ.ամ՝ վի անձին իսրսա-մ՝ ղայե վարղապևտո*.թք X էւ. և^ 
րիս աա^աա.րս ևկայ աս. նոսա , և վաղվաղակի յևա այն սրիկ ևլ և ղնաչ/ 
յէանապաան կոյս ք և աղօթիատ և արաասսւղթ կանի կր յասոէ֊րսԽ յայ֊ 
նոսիկ . և վասն կևրակրոյ փոյթ ինլ ոչ արար , այլ վայրենի րանջարղթ 
շաաաեայր, և ղայն ոչ ձես.ղթ , այլարածկր իբրև անասոմե % էէ ապա 
ևկն մեղր յեկևղիյին և պաամեայ նսւյա ղսքրակսԽ ոէ֊սման մի ըսա միո^ 
(ի ղսր աաևսդե կր ՚ ի նսցանկ , ղի շեորհթ աաա-աև նմ1ս յԽյ % էյ», իբրև 
աւարաևաչյ ղասձրաչն աւ֊սմամբ , ապա սկսաա. և պավհ որ ոչ կր ոա.սևալլ 
աո. հասարակ ղամենայև գիրս պաամեչ *ի բևրանոյ * *\*արձևաչ և քա/ն 
ես ղարմայեսէչկին վսաենորա նևրակոյաև թկ ղիարղ. կաաարեաչ վա֊ 
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380 ՍևԱՆ 
ւ^ս. իբրև– է/կրտեչյքՏն վնա , աղաչեին առ նոսա լինել* իսկ 
նա Տեացեալերեկեաց առ նոսա ասւռրս եօքՅն * * | *ար֊ 
ձև ալ 9ի նո/ն ս/նապաան ելևէպլղնալր » \*բրև֊ ասմո եսթն 
յսԽապատի անդ լեոյր , մեծամեծ Հեորհէտ *%/(*** &ՀէՍ 9 
հաց նկանակ նկանակ 9ի կիւրակկի անդ բերեալլինկր 
իբրև ղաղօթմն ղր*քն կատարեր գէ*~ր * | յ»^ք ե1լն յէմնա^ 
պատ է ասնտի՝ ղէ*–ր վարսն ցոլ.ցաներ , և ղոմանս առ իւբ 
վարսն նախաեձեցուցեալ լօժարևցա.ցաներ տ օՏՏ 
մատեաւ. առ նա յևրիտասարդաց անտի աշակերտել 
քմնդրէր ♦ անդէքն վաղվաղակի ղդէցուցանկ նմա քերի֊ 
ճաղ մի, և տրռսիթայ եդեալի դըռի» նպրա յաՀՀ*կեր^ 
տա֊թէ /էնդունկր , ղմաշկևակն ղթիկամբչլ արկեալնորա 
և ղենջակ մի փածոէ֊ցևալնմաէ 

ե-թե էտ երբեք. ուրետ 9է տրիստւէեկիչք ս/նտի մե^, 
ռանկր , կանխկր վաղվաղակի իւրով^ ստնէռթէէն և. փա֊ 
ռասորապկս օրհնութր 9ի հսէնգիսսէն յէռղարկկր « |^է4Լ 
ետևս աշակերտն այն այնպես ւտանչելի պարկեշաառթիԼ 
ղմեռեալմն 9ի նմանկ յսլյըսրկեաչս% ասկ վնա • և ղիս 
այսպես յ**֊դր*րկհիբ յորմամ* մևոյանկի է վարդապետ է 

ր**ւՀ հաաաաաևալ Էր նա ՝Է միաս էւր է ապա ակաան ղիարհաադպ. 
մկրաոսթՆ կաաարևլ՚ի վևրաայ նորա ։ \յ*– իբրև մկրաևվձ* զԽա, աղաչկքն 
ղնա աա. նոսա չինևլյ* և լուձրալ աղաչահաց նացա նարակնաՆ%՚րե Ս^լ^ 
աէս՝ քէեացևալ Խր ևկևաց աա. նոսա աա.սպա եոթն է է<. յևա աւ աա րվե 
այև գարձեալ դէմեալ գնաց ՝է նայն յաՀեապաաՀե , 4 և կաց &ա֊ 
կասթթէ խ. էրրև ամս Լաթն քեայր յանապաափ անդ.՝ մեհրամևե շնարհպթ 
&ՍԲ էէՍԸԽ * հացնմս նկանակ մի ՛Է կէրակէք րևրևալ չքձՀր է աԽա^ 
չա».(3ենէն էԹյ • յյանղի մինչ* ղաղվմաւն կաաարկր , եդեաշկայրնկա֊ 
նակն՝ արով կերակրևալ դոհանէայր ղաաասաղկքն էՕյ է էւ ապա ապցնալ 
նմա *Է հոդա֊ոյն արրայ էէվննլ յանապաակ էաեաէ և յարաեևլ քվարս 
է*֊ր ւ է<– այնսա֊հևաև դա»յր յանապաակ անափ , և նափոանձևցաա-ցա/նկր 
դա/Տանա աո. էէ,ր վարս, և ցաժարևցէսե ընդ նմա * |ակ աճն յևրխաաաար^ 
դաչյ անափ մաանաւ. սա. նա ր և աշակերաել քաեդրկր նմա • էակ հարյրն 
Մէ**փա խնդոա-թթ ընկաըաւ. պէա և անդկն վաղվաղակի ղքփց*0 
ղիրէճադ ափ , 4 Հոսսիթսջյ ևդ *է ղղաափա նարա ք ղաքԼ ար *է աԱաղթաանն 
հասաաաացաւ. նմա յէՕյ և ցսւցնալ եղև ձևն ղդևաաոա. կրձաս֊սրսա֊թ՚ե 
նմա անդ է և մաշէյևակ մի ղթիկաափտ էարկ նմա ք և ղևնջակ ափ ղվէաոնսա.^ 
ցևալ էր նմա • 4 այս պէա ղ/դնաաաւ-արև ալ ղևղյքայրե աա-ևաը ւքնաց 
յանապաաան է 
Աքք նթկ պթ ևրբէվը է Հրէաաաեէէց անափ մևրձակափվն մևոանկր, 

ղա/Խ կանքաաա. ծանսւցևալ էքաեկր աո. նա » էյ«. կանխէր վաղվաղակի 
էւրաւէ պրևուՀձբԽ, 4 փաո.աա.որապէս օրհեաա&թ յաւպարկէր *ի հան֊ 
դէաան * Հրրև ևաևա աշակերաՏն աայե, աա/նպկա պթանչևվա պարկևշաաա.֊ 
թևասմբ, ղմևաձրալսն *ի էմաձկ յոապարկևալս , աակյեա. հայր է 4 ղք» 
այագկա յոապարկկիր յարմամ մևսա&էէ վարդապևաա֊թէ ՀԱ* 
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|^ւ ասկ ցնա * այնպկս արարից *թ^քյ ^ ասես9 թկ շաա # 

կ $ |^սւ յետ սակաւ. մամսնակաց երիտասարդն աքն մե^ 
ռանկր , և բանտն արդիաՏտ լին կին $ |^ւ իբրև պատեաց 
և յայղարկեաց գնա սիրով, սակ ցմեռեաին առաքի 
մենեցոմն • ր արի էտ *էնք էրգեր 9 որ դե ակ 9 (3-կ պիտոյ կ ևս 
ինչ֊ Ք^՚լ՝ |^ա %յսք/^ բարբառոյ յառնկր պատահին մե^ 
ռեալ՜ ամեն եցան լսելով♦ կարի բարի կ ինձ 9 հայրիկ 
իէք\ գի գոր խոստացար9 կատարեցեք ինձ է |^ւ 

մաեալիթ առքն գմարդիկե որ սնդ կին 9 գի մեռեալն 9ի 
թաղմսնկ անտի ընդ կենդսնւյոյն խօսկր 9 և փառավոր 
տունկին գած • և նա սնդկն վաղվաղակի յսնապասն 
գնայլք *ի պարծսնաց իլրոց փառաա֊որու(3՝*կ խորշեալչ 

|^ւ երրեէն ղի յսնապատկ անտի իքսնկր տեսամեել 
գեղյւարսն 9 ղր նմին իէն երրեէն աշակերտեալ՜ կին 9 որ 
հի*֊ սնգացեալ կային * |^ւ կր ոՏն ի նոցսնկ մերձ 9ի մահ9 
գի գսքյն ած յայսնեաց նմա ♦ և այն ինչ՜ դեռ երե կոյ լի^ 
նկր 9 գիւյին հեռագոյն գիպեցաւ. « |^լ նա իբրև ոչ֊ կա^ 
մկր գիշերի 9ի շկն մտսնեէչ և գփրկչական պատա֊իրսճն 
յսնձին բարձեալ֊ կրեիք գի ասկ% դնացկլր մինչդեռ լդյս 
/նդ ձեգ֊ կ 9 և որ գնալ 9 սակ 9 9ի րյյս նա ոչ֊երբկտ *է°*յ֊ 
թակղի 9 արդ իբրև կամկր *էսան ել արեգակն% ձայն ա^ 
րար բարբառով առ արեգակն և ասկ • վամն սնա֊սն 
տեաոն մերոյ \քխի կա լառ վայր մի գտեղի մինչև 
մտից ես 9ի շէիէն է &|^ա մինչդեռ կկս թպպ*պն մտեալկր ք 
գտեղի կալալ, և ոչ֊ եմա֊տ արեգակն մինչև նա 9ի շկն 
անդր եմա֊տ •և– յ այտն ի եղև այս գեղին բնակչաց որ 
յարեգակն 9ի տես լնքմացեալ կին է Լս. իբրև տեսքն 
գերսնելիքն || ճիլյսիս գի գա/ր յսնապատկ անտի 9 հար*. 

էիա հայրն Ս%ի*–"ի» * "րգ^ակ իմ՝, այեպկո արարիր յյեվ մքևչ^ գոս ա֊ 
սիյեո թկ շաա կ * է.*, յեա ոակաս մամանակայ ևրիաաոարդ եղբայրն 
այԽ մեոանկր և բախի» արդիսեր վնկին * խ. պաաեալ պաաշա~2քաբար 
յո»֊զարկկր գնա • և ապա հարյեաԼ զննջեյեաչն աո.աՀք» ամենեյասԽ և 
աոՀ՝ թար».պթ ննքեյԱր , որ դե ակ , և արդարևս արարք*, թկ աքիաղյ ե 
այլ ևո ինլ յյեզւ Աք»ք– մՒԳ *~նի "ՐՐղՒ յա"*Ն մեոեաչն կեն դա֊ 
նոսթի և պաաասխէսեկր *Է է*պ* ամենեյոսն և աո կր • կարի բարով՜ կ 
ինձ, հայրիկ իմ՝, ղի զար խոոաայար՝ կաաարեյեր ինձ ։ Հայս չոսեալ 
մողոՀ(է հիայեալ զարմանային ՛ի վեր այ պրանչեչե այն, զի մեոձրա/ն 
*ի քձազմաեկ անաի ընդ կենդանսոյն քոօակր • և փաո.ասոր աանկին 
զԽծ-և պաակասձրալի որբոյն ակնարկին է է*, յեա» թաղման եզրարն 
վջ*զ*Է»ղք"կի յմեապաաե դեայր, *ի պարծանայ ի*~ըոյ փասւաէ-որաս֊ 
թենկն ի***րշեաԱ ••• 
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ցաեկթտ չիա եթկ գքնչ֊նշաև էցկ որ եղև5»է ^ սակ 
ցեոսա. ոլ յէշխր դոսթ ղբարբաո փրկչթ քէ ասաց՝ է. 

թկ ոսնէցէթ հասասա .թան պհաա մաեաեիայ9 մեծամեծ 
ևս ,թաԽ պա/ս ասեէցկբ դուզ» « |^ա ղարհոսրեաէթ 
մենկթեաե 9 և 9է նոցանկ անցի» Աեացթա ոմանր աշակեր^ 
աեաէթ աս. նմա % 

#|^/ւ եէլև եմոստ 9Է աոսև մէոյ որ հէսաեդ 
կայրն 9 եկն եգիո պեա գէ աքն էնչ֊ մե-ոձրալկր • աՏատեաս 
մերձ 9է մահէճսև անդր , յաղօթս և կաց և համիոսրեաց 
պեա և հարցանել սկսաւ ՝ եթկ աեդր յածակոյս կաըՐ 
կամիցէ , եթկ Ձնալաստէյե է մարա&է էսրոսմ՝։ւ ||/ է սակ 
մեոեաքն 9 ոշ կ պիտս/ աստոկն կալ է ասկ ցնա • եթկ 
այգպկս կ 9 երթ ասա վասե էտՐ ւ^աշ * աո, ած քէքեէֆէր % 
*|յա անդկն վադչքսպակքա 9է կողմ՝ եղեաէՀ/եջեաց է 
որ անդն կայթ* ամեներեան պար մա ցեաէթ ասկ թե՝ թկ 
ասր գար ես այր այ կ սա ւ |^ս. հանդերձեաց պատեաց այևա 9 
և այց էշերն 9ի պրասի օրհնոսթբ անցոսցանկր % ևս 
այլ եղբայր հէսանդացեալ մերձ 9է մահ 9 երթասյր տե^ 
սանելւ Հ^րրև ետես ղնա թկ այեչափ աք որ էր * կարէ 
աոնկ և ընդ մահն տաղտկացեալ վամե խղՀթա մտաց՝ 
ասկր ցնա * ղիարդ ասյդպկս ղեղծ անպատրաստ երթ ասս 

* է>–. ոոսրբե անյեալընդ մկչ Նոյա դնայ ՛ի սասն միոյ յեղյաարթ ար 
հի սանդ կային • և ոմակթ ՛ի նոյանՀ ոլտ աշակերաեալյյ Հին նմա՝ եկին 
ընդ նմա է էւ. իբրև եմոսա աո. նա , եդիա գնա դի այն ինչ֊ մեոեալ Հր , 
և մաաեաս մերձ *ի մահիճս նարա և յադոթս եկա էյ և համրուրեաէյ 
Հնա , և հարյանել֊ սկա աս նմա և աաՀ • աեդր յևահէակէիա կոդՅե կամիա , 
թՀ 31»ձ ասաՀն *ի մարՏ/եի տոսմ% էլ ընդ ձայնի որբոյն կեն դան ա^ 
այեալեղև մեոեալհ է և պաաասխանեալասՀ • ոշ֊ պիաոյ Հ ասակն կեալ 
ինձ , հայր իմ՝ւ %ա ասՀ շյեղրայրն՝ թՀ այդպՀս իյՀ , դնաաքիր և ոս֊ 
րախոսթի հոսպ անդ աո. Խե կնիքիր է \,ա անգՀն հադհոէդակի ՛ի կոդք 
եղեալննջեաւյ դարձեաը \ակ ոլտ անդն կայթ ամեն երեաե դարմաչյեալք 
ասՀին՝ թՀ արդարևս այր ՏՕյ Հ սա տ էւ հաեդերձեայյ պաաեայյ պեա և 
քդիշերն ՛ի դ֊լոավս օրհնոսթթ անյոա^անՀր , և ՛ի վադիան ՛ի դերեքման 
հէր՚-Յ^լթ-պխր* Ե1֊ յէսս և" "ՍԼՒՂՐ՞ՍՐ հի^անդարեալմերձ Հր՛ի մահ, 
և սոսրբ հայրն \քիսսիս դնայ աո. նա աեսանելև Հևա է էւ իբրև հայևշյաս 
՛ի նա ևաևս դի ընդ մահն աադակայևաըՀր վասն խդ7(ին մաայ , և ասՀր 
շյնա երանելին Աիսսիս . պիար դ այդպՀս դեդև և անպաարասա երթ աո 

է Աա1" յսհքնայՆ փրքևա\ա 4(3* որդնակ, և ադփթս արա Համն իմ* 
քԼալգՏմևա-ՀՀՆ. 1Լ^րԱ» երթ ապա, % Այրէէր" •4^ փք • 9*է"9 44*1 
հասն իմ՝ պաշապաե աո. աե լինիա յփ+ալ քքէ> "Ա" Հք" 
էէր • "*ր րի դասն Հ* 

* ~"էա հ^դիր 9ի խապադոաք, 
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առ էօՏ– և. ամխասասքս քհ*դ ^>էյ. աաեէէէ պՀևղյէութ-ԷՃ 
•եա՚-֊ց Ք"3 * |յ" ոկսաւ. աղաչևլպԱա , ^ հՀոպփցկ 
*պաշաաքսե1րլնյա առ աճն ք շէորհէրլնմա այգ ւֆ ժաժա֊ 
նակ կէրևար , ղէ (3-նրև.ս կարֆյէք ղամհրՆայՆ $հ*ք յ°քքհ՝– 
•նևլ* |^ա սակ չք**ա • ժամանակ ապաշխարոսթ1ր խնդրես* 
իբրև կէրսՁտգ ի վախճան հաս ծալ էրե • քք*^*լ գոբծկիբ 
ղամենայԽ ասուրս հէո , ւքլ կարկիր յաքնժամ՝ ղչքկրս յ>ո 
բժշկել նա և պվկրս 9ի հէք**/ է1է€աՏ Ղ**^*էս * 1 Գսկ ***ա 
ճնրպկր աղաչել և նա ապյր նմա պատասխանի ♦ քժկ ոչ 
այլ աոաւել 9ի կենդանանալն ❁թոլմ% 9ի չարկ վրիպես֊ 
ցիս է աղաչե՜մ՝ ղակր վասն հէո ք ղի նա ասւատ կ և բա֊ 
րերար և երկայնամիտ , և. նա խորհ կ րեգսակաւ մի ևս 
կ1րնդանու(ժի 9 ղի ղամենայն հատուցանեէ մարթասցես * 

քյրդ եկար յւսղօթս և ասկ չքնա ♦ ասհաւսպիկ երիս ևս 
այլ ամս խորհեաց .թեղլ ած կէրնդանավժ իլն 9ի կեանս 
հո 9 բայց դու. միայն սրտի մտօթ ապաշխարենք իր ւ | 
կայեալ ղձեռաեկ նորա կս/նգնեաց և յամն կացոյց և 
առ. գնաց յ անապատն % |^ւ իբրև կատարն ցան ափին ե֊ 
րեթ , ածկր գնա 9ի տեգին ոլ իբրև ղմարդ, այլ իբրև 
ղմի 9ի հրեշտակաց կացա.ցանկր յան գի ման , ղի ղարմա֊ 
նայքաե ամեն երե ան վասն վարուց կարդաց նորա • | *բրև 

աո. ձ»ծ, և ամրասաան ընգ թեգաանիս ղհեղգութե Հոյոցն վարուց ։ 
ոկսաւ. աղա չիլ ղնա , ղի թե հնար իցե պաշապատնելվասննորա աո. էօծ% 
շնորհել նմա ՀքԷ մի ժամանակ կենաց, ղի թերևս կարիցե ղամենայն 
ք4»ձ յօքփ^՚^Լ* *Նա ո*սկ չյնա • ժամանակ ապաշի ար ութ և խնդրես իբրև 
կեանթգ *ի վախճան հասեալ են • ղքնլ գործեիր ղամեն այն ասուրս 

. ՂԼ եզրեիր յայնժամ՝ ղՀերս .թո բժշկել, նա և ղչքկրս ՝ի վերայ վի֊ 
րաց դնեիր « հիւանգ եղբայրն ճեպեր աղրէչելէ $ այնժամ* ասե 
էյն ա սուրբն Ա*իւսիս . եթե աո-աւել ոլ վրիպեսցիա *ի չարե ՛ի կեն գա֊ 
նանայն թում*ք ոլ աղաչեմ* պակր վասն ^0. ապա թե աաաւել խոր֊ 
շեսցիս ՝ի շարեն և չթիցիո ընդ բարւոյն , աղաչեմ* վասն հո ղակր , և 
նա աո.աա ե և բարերար և երկայնամիա է շնորհկ թնղ սակաւ մի ևս 
կ են գան ու թե, ղի ղամենայն հաասւցանելմարթ ասցես տ էւ իբրև յան֊ 
ձին կաչաւ եղբայրն ղասացեայն ՛ի նմանկ $ յս,րՈէ–*յեալ ապա յաղօթս 
եկաց և ասե չքնա • ահաւագիկ երիս ամս ևս այլ շնորհեաչյ վյեղ~ էօծ 
կենդ անութե, բայց ք–ո*– *&•*/** է»րաի մաօթ ապաշխարեսջիր * կա֊ 
յեալ ղձեուանե նորա կանղնեաց ղէւա և յոան կացոյց , ղի աււժամայն 
րուժեալ ՛ի հիւանգութեց բժշէքեցաւ , և աո-եալղնա գնաց յանա֊ 
պաան է \*րրև կաաարեցան աւույյթ երից ամաց, կաս. գնա և ե%֊ յանա֊ 
պաակն և երեր *ի մկԼ եղբարց գեղ#* յորմկ հան ե ալ կր . և կացոյց 
յանգիման նոցա ղեղբայրն ոլ իբրև ղքարգ , այլ իբրև ղմի *ի հրեշաա֊ 
կաց• և զարմացումն ուներ ղամմնեսեան հթանչեյի գործ ծերոյն զոր 
աոներ *ի ՅՂ/3° ամենեցուն բաղում* անգամ* և յար աժ աժ, վասն այ֊ 
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354 ՀրւՍՆ 
ևկխ մաղաքեցէէձ եղթյսդզխ , դնեն փա» ՝Է մկջնացա տա^Լ, 
աեդամ\ և. գամենայե գիշերն ճսսւս փսր»քապետ»սւքմ1& 
մեէքԱկր % | ^բրև-նիրՀե^իմե սկսաւ. եղբայրն է Լւ նսյև 9ի 
,ըսմն մտեալ Գ6»ջեացք նա կայք յադօքմս վասն նպա» * 
ղարդարեր պատեր փ»ա ըստ օրքասքՀե և. յուղարկկր 9ի դ^Ն 
րեգման անդր % 

^աւշօււՐ անգամ* ասե ընդ ջուրս գետոց սաստկու 
թեան յարոլցելոց՝ զ\փդոս ինթե գլԷ»ո»Աան Տրսկու. չափ 
Հարեաը անցանկր ւ | ր երբեմն յայում* ժամանակի գի 
ընդ օդս եկեալաո. եդթւարսն 9ի •քերսյ տանեաց գսա 
նիւր գրամբր փակելովթ • բաղում* անգամ* սւրեթ * իյորլ 
մամ* կամկր՝ անդր Հասեալ գաանկր է | երբեմն գի 
տսքքր գրոքց եղբյարց յ անապատկ անտի եկեաը 9ի վերսգ֊ 
նալնմա յերկթնս տեսքեամբ և. անդ տեսանելարչափ 
բարիք, պատրաստեալկան մնան ար ճշմարիտ մխայնա^ 
կեացր են ք պոր բնաւ ամենևին ղթ *ի 2(սսւս բանից պաԱՀ. 
մել ոչ֊ կարե % 

1”րՀհ Յեային պթանչաշնաշ^ թկ դթլ աս%ելոշ կ և այժմ՝\ \ակ իբրև 
ամենայն նղբարթն Հոլովն յան , սկիզբն արարն ալ դամենայն գիշերն 
՚ճաաս վարդապնաոսթե մեկնկր , և ասկ. ահա այս եղբայր որ կաք 9ի 
•ֆ# ձերում՝ ողջանդամ* պաշաօեակիյ մեր , աւարտնայ պէքփ" ամս «ր. 
պտշխարութեն զոր շնորհնայ սմա էօն *Է փրկութիւն անձին է«բոյ » և 
բարլյտ ^աղպթավարնայ ըսա հաճոյիշ կամայն էՕյ և խնդութֆ պա֊ 

Կ աո.աջի տնաոՅե , դի ահա մամ* կ աէա դնալաո. ակր ՛ի շրր֊ 
Հան նրաշխաւորութե սան իմոյ « է>ւ ասկ • <ւՀ որդնակ , ահա Համ* կ և 
կ-չկ ղ^եղ, ~եր . Լրթ խադադութբ աո. նա I ՏԼ*Ս* էթրէ– I աաե 
^ՂՒՀյւ՝1* • յէժ– • Հքյր պաաուական , դիս յադսթս յյո է էյ*, խա֊ 
ղաղութիւն աո «.նալ ա«էեննյուն% ն սան ալ ընկոզչքԼնյաւ֊ և աւսէնդնաշ 
դհոդին * էւ հայրն Ա՝իւսիս յապօթս կա շնալ *ի վնրսչյ նորա դարդա֊ 
րնալ պա ակր Հևա ըսա օրէնի և յուդարկկր ՝է գնրնդքան անդր , 4 
պրան շաշ ուշ անկր ղամեննսնան այսպիսի դորեոԼթ , և փաո.ո վեր ». 
ոպրկին տսւոդին այնպիսի շնորհաշ մարգ կան ։ 
Այլ և քոպ»^* անդամ• ընդ քույրս դնաոշ յորդոա֊թՆ յարու.շնշոյ% 

Հքքնդոս ինյչն դշխո վին ծնկու. չախ հարն ալ անյանկր ւ \յրբնԺև յ*Ա– 
մ ամանակի դի ընդ օդս նրկնիյ նկնալ չինկր աո. նզրարս և ՛ի 

^ Հէ0այ "•աննայ դաանիսր դրամրթ փակնլովյ , զոր անսնալ նզրարյն 
Ղքհի հարն ալ շխհկին , ընդ ,քր նկիր, ո«է սուրբ հայր, ք֊րհթ *իակն֊ 
ըյվյթ » ասնչոէէ հարյանկին ։ |սակ նա ձնսամր արարն ալ հանդարտն֊ 
յու-յանկր՝ մի շփոթիր , ասկ # այլ դնոյն ակր 0» փ» դ^վնշկ^ դարա֊ 
րողե ամենայն հրաշիշ ։ Է*, բադում՛ անդամ՝ ուրնր յ որ մամ՝ կամկր% 
ա^ԳՐ հասն ալ դաանիպր իբրև անմարՁեապկ ս ։ Է*, նրբնաքն տայր դջոյյ 
նդլրարշ՝ յորժամ՝յանապաակ անտի նկնալկր, նթկ դիանմ՛ դսՅն դի 
վնրաշաւ. յնրկինս տնսչնամբ, և անդ նանս որ չափ ինլ բարքտ պաա֊ 
բաստն ալ կան և մնան այնոշիկ որթ ճշմարիտ միայնակնաշթ նն, և 
այնպիսի բարութք և «Ռծութք որչափ բնաւ ամենևին ղթ ՝ի ճաոս րա^ 
նիշ պատմել ոլ կարկ « 
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&|հ» 1 սրսամկր ևս թ-կ տարևալիցհ ղեա մարա&ավյի 

դբաէաՏէ , և աեգ տևսևալբաղմհւթֆ ար բաց ♦ և. 7ճսշա՝֊ 
կևաղաահր սքեձթե է*֊րո/ ի պաղը դրախտթե % և վկայութի 
էակ էսրգարսւթբԼ ցուցասեհր • քէ (Յ-ա-էլւֆ մևծ անհնարին 
հոարովբ սՏեուշսաքյ» բսւրևալ֊ առ իւր աշակևրտսե ասեղը 
բևրևալ ցուցաեհր » զէ ահաւասիկ ճշմարիտ և այե գար 
արստմկր նոցա % )| ասն նազրթե թզցյ պատ աէկը մհրզև. (|ա^. 
րկս 9 գէ աևսևալհր >է մաեկսւէ իւրուաՐ 9ի ձէաւս աշակևր֊ 
աացնարա և համբօւրևալև. ըեգ հասան գարմս/եայր է |^ւ 
բազում*1ժամանակս , ասկ»կսցր թուզե այե աաւ նա֊ 
րա աշակևրտսե , զէ վասն 9է ցոյցսևիսկ առնևչգյ պահ է թե 
աէեա փ գէ կր մևծսլթևամբե կարի մևծ ք և միաքե թկ չոկ 
մևրձենայր ատ 9է հիւաեդաց աետթ աեդկն վաղվաղակի 
յախակ աետի 9ի բաց թօթափկր % 

|^է ի սկղցսաե ասեղ նորա զէ յաեաարստե ղեացևալ 
կք • քի հթեգշաբաթ ևաե ժամսԽակի ամևնևթե թեէ օլ հր 
ճաշսմյևալնարա % | յւէ՚ն* թկ ա/ք վի ասկ ցեա յաեապա֊ 
ափ սփեգ ար ուեկր բարձևալ հաց և քուր , և հաւաեև֊ 
ցսյց վէա ճաշսմյև^թեչւ իսկ նա քի բաց մևկեևցաւ վաղ֊ 

պաամկւ և զայն ևս թէ աարեալ եղև աքե այրն Խյ մարմնով է գը֊ 
րափաՏն է և աեգ ևաևս զյւազմոլթք արրոյ է և 3Հաշակեայ *ի պաղոյ ան֊ ^ 
ափ զրախաին % խ– վկայեմ՝, ասէ # աաայեյոյն թէ 3(շմարիա է և ար զա֊ 
բայց*յանեմ պապովս տ ֆ«. համԽեալ քքարյաներ թսւյզյմի մեծ՛ # ար ան֊ 
հնարին հսաովթ անուշիդ թուր էր , և այսու արզարայույանէր զիւր 
աո այե ալլ բան վասն սրբոյն պարմէ պաամէր որ էր նայն է%ջև, բաչյյ այ֊ 
յսյ զփմայ ասէր վասն խանարհութևն • \ակ վասն նորին թքին պաամէր 
մեզ հայրն \\ոպրէս, զի աեսեալ էր *ի մանկութև խրում *ի ձեա% ա֊ 
շակերաայ նսրա և համբաւրեալ է և րեզ զարմանայի հասան նորա հիա֊ 
յեալ էր > Էւ բազում ժամանակս է ասէ , կայր Յեայր (մուզն այն աո. 
նսրա աշակերսան ք Հ վասն ՛ի յոյյս իսկ ամնեյոյ պահ է էն զեա . զի 
էր մեծ ութին կարի մեծ, 4 միայն թէ լոկ մեր ձեն այր պթ ՚ի հէւանզայյ 
անափ ՛ի հոան՚ր, անգէն վազվազակիյաքսաէ անափ *ի բայ իձաթափէր» ••• 

1 ՚Ն" 1Նլ է(*–է Պ^ԼԼ**»– 
պաաՀր. . . *ի բայ թաթափէր մև֊ ^ քքլք^ –»քէ«րք**։^ ~*է • 
\*յաաաթ պ»ՀՆ9»+ . *լ–ք 4*րք^»| ^ պբքՏանք «լք. Ա յ>ք 
ՈԻ^և1–ք իաէգՏմնա^Հ պաա յ.ք«քք^ Լէէ>Պ–\–9* 
նայն այ աա հա Տախ(I ապա աՆ •քՊե** » 3*– 
Յաձև ք^-՚էրՒ՛1 և է*9 ս Փ—Րրա*–• • էՆէ 
V* է* իայգձեսաիքՆ Հասակ քնս»ք . իյէ ՚ք, ք քափի՛* նայա դ յէպեպ ա&եզ 
4* հաաափՆ հյա֊ "^էՀԷ-ՅՆ &Ոա9 *Ւ +Գէ+ա9 * 
Պ*"է~\է՚ւ և—է ՀնլՂրՅր*^» ս "և114** ր»–^Ն–ր4 ւէՆ *Ն*ր*** հպր-Հ ՛է 
ինվն Հա.ակք\*ա. իկյ ղի Հր քնլ խ֊ հքԼ Տաքնաք ք–9 յահՆայն աղՀայ * 
քէ–«*ք ղյայպՏնի •աաւպՆլ^ ՚ԼՒ^Լ* 
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վաղակի* |^ւ կր երբեՏէ պի դեն զգանձմե Հէֆարասոհի 
յայսնեալցուցսնկր նմա) որ պոստ յսաակ ոսկի կր, «է 
սկ լքնա ♦ արծաթ հո լնգ բեգ ծպիցի *ի կորոսսա • 
պոսմ անգամ* և այլ մեծամեծ *տսնշեչիս , սակ » յոն^ 
գիմսն տեսսնկր հայրն Հ^իսսխա ♦ թեքն իսկ ասնկր 
նշսնս և. արոսեստս * | ս. ասկր ♦ և այլ բապոսմՀ /առաք) 
Հս/ն պմեգ չեալ կթե , ասկ , յպրմ վայրի , ոլարժկր 
շնաս ամհրնայե աշխարհս ղնոսա♦ եթկ մեր փոբըր֊ 
կոսեթս պայս այսչափ թելկարծվի առնել որ պկաղս և ըպ^ 
կոյրս բժշիեվթ , պայս և բմշքյաց ճարտարոսթիսե դիակ 
գործել* | ս. մինչդեռ պայս մեգպատմկր ծ երանքն 
րկս ֆ նեիեազ եղբայր մի մեր սակասահասատոսթբԼ իս^ 
րով 9ի վկր*գյ նորաքե բանից * ||ա տևսանկր գիրս պլան֊ 
չեչի 1ի ձեռս ամեն% ղի կայթն ոսկեղկն գրով՜ գրկալ* և 
կայր այր մի ծերոսեի % ասկ ցեա սաստերով* (^կ(րվ ոլ 
չսես% միտ դեեչով ըեթ երցոսածիգ է այլ ևնեիէրս * |կ»^ * 
նա խռովեցաս և սակ մերով չսելովպաեսիչե գաղմատե^ 
րկն սկսաս ցոսցսնել* 

Կեչդեո. նա քնդ մեգ պայս խօսկր, եկն եհաս ո*& 
9ի շինակսնաց սնտի և ոսեկր աման ինչ լի ասապովէ 
կայր մնայր ճառիցե վախճանեըյյ * մեր հարցա^ 
նե/ պծերանթե՝ պթնլ կամիցի շինականն այն ասսպռֆտ 
աքն առնել* | \» պատասխանի հայրն և ասկ* որ դե ակր 
իմ) պատշաճ* ինչ֊ ոչ՜ կ մեգ պարծեէ առ. ՕրլԼօլսա1րլ 
պարծանէտ պՀարանցն սաստինոս թիմն » պի մի հպարտող 
ցեալի միտս մեր պվարՏմն կորոսսցոսթ է այլ վասն ձերոյ 
օգտի և վոյթ առեերյյ * և պի ոչյդչափ 9է բացարձակ Յպ. 
նապարհկ առ մեգ եկեաէ կթ, պի մի պյասցատ. և ղրկես֊ 
ցո$Հ պձեգյօգտկն) որ թել ած 9ի ձերն մեր քեորհեաց 
եղրարցդ աստիի ասասցոսր * |Պնպտուգ լին կթե սնգաս^ 
տս/կթգ որ շուրի ղմեղթ էրն ք և ոլտ վարկին պայն շքնակա^ 
ներնցորեան% հապիս հապիս պքյկս սերմանն ըմբռնել կա^ 
րկթնէ^ \ր որդնիՏ/ն որ Տնսնկր9ի հասկին ե պամենաքեար֊ 
գիսեսե ապակսնկր է որ շոսրք պմեզր բնակեալշի^ 

* \ակ նա իոյավթյաւ. և աաէք • արդարև ւ. ւՌղայ անառն և ձևզ\ Ա^քնլմկթ 
չուն ալ էմաւյար ղաաաշե ալահ *Է նման է; զմհղայԽ , և ղարթռ*.ւյատ պէա 
Գ Ծ^ոսթՆն, քե ի ՀՈ*–ն անդր գապմաաևրկն ա»Հր պմեղայն , և հար֊ 
Հևալ պԽա ասայպք . քքնլ և կ±մ ըԽգ Հսմ քաաՀէր « Ե*֊ –""Հ +Ն 
պաեսէւէ է և աայաւձրլ հաաաաանյատ ի հթրայ ասայնչոչքն նևրոքԽ է • • • 
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նակսնտդ եթն.% իբրև րրիստոնեայ ր եղեսդթ 9 գայթն աV 
ղաչեին ղմեգ աղօթ-ս առնել վասն հնձսց արդեսնց նո^ 
ցա ւ | \*աչյար մեր • եթե ունիցէլը հաւաաս թնլ յած » և 
աուսպս ամնապատէս ձեգ պտուղ՜ մատուցանկ * և ոլ քնլ 
ամենևին յերկուացսն տ |\^ա առեալ վաղվաղակի պայ, 
լավն պայե որ 9ի , և ղդոգս իւրեսնց լյյեալ 
մատուցոնեին աո. մեղ և օրհնել տային % | \ւ էրս իբրև 
յաղօթս կացի րա ըստ հաւատոց նոցա եղից ի > նղրա 
աոձրալ տարան սերմսնեցին ՝է յանդս խւրեսնց քի ցո^ 
րէրասմն խաոսն էր ալ և. անդեն վաղվաղակի բաղամ* ար^ 
դիւնս երկրի նոցա բխեր րոն ղամենաքն երկիրն եդիպ^ 
տացւոց ։ |^|ւ^ *ԱքՅս ոովորա.թիւն իբրև, չնկալսն 9 ամի 
ամի գան նեղեն ղմեղ * 

Հ\այց մի իմնքքնձ ած առանձին շնորհեաց » ք վ)եա/ և. 
ես երբեմն քի բազար* գտի անդ այր մի մանիյլեցի որ 
ղժողովուրդն մոլորեցուցանկր ւ իբրև. 9ի հաւսնու^ 
թիճ ածել ղնա յայսնապես ոլ կարացի > դարձայ աո. 
ժողովուրդն և. ասեմՀ հրատ մեծ 9ի մէի յաւղպթիդ 
րարեք. ք և. եկեսցատ մտցափ երկորեանս 9ի բոց անդր ♦ 
և եթե Ղթ *ի մկնթ առանց կիղեըյյ ելյլե » նորա էրն հ~֊ 
ւատր հաստատածն է | *&րդ իբրև, այս եղև 9 անդէին վաղ^ 
վաղակի ժողովուրդրն ղհրասն բորբպրեցքն ♦ ես կաչեալ 
ձգեի ղնա 9ի հրատն ընդ իս » յա ասկ ♦ այր իւրպրսն^ 
չիւր մտցե» և նախ այն մ* պարտ ե մսանել որ պհրա^ 
մանդ ետ է |#սր իբրև, յանուն գանձն իմ* վերեցի 
և 9ի ն երթս քէտի է և. բոցն յայսկոյս յ այն կոյս պա տառե ^ 
ցաւ և. ոլ ինլ էքնասել կարաց ինձ ♦ իբրև, կես ժամու, 
միոք 9ի ներթս կացի • |^ս. տեսքն ժողովուրդրն գզթան^ 
չելիմն և. ղաղաղակ բարձին և. ստիպեին վնա դալի հար 
ամնդր մտանելչ |քս. նա իբրև, ոլ կամկր մասն ել ղեր*, 
կի^ղի հարեալ եր • առին ղնա ժողովուրդրն և. 9ի մէք 
ամնդր ընկեցին 9 և յուրքանակի բորբյտեցաւ կիղեալ և. 
մեծաւ սնարգանօր ըստ րասղստս արտստս չնկեցին է 
|^ւ ժողովուրդն առ հասարակ աղսպակեին* զխաբե^ 
բայդ և. դմոչարդ կևնդսնւոյն այրեցեթ. * |^> ղիս առին 
վերամբարձ և 9ի ձայն բարձր դահութբԼ առաքնորդեա/ 
յ եկեղեցի անդր դիմեցին » 

|^ւ կր ուրեմն ղի ամնցսնեի ես առ մեհէրնով միով» 
սմակթ 9ի հեթսնոսաց անտի կռոց իւրեսնց գոհ մատ ու^ 
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568 ՚ «,Ա11Ն 
ցաեկթե ւ |ՆէւՐ չքեոսա՝ թկ րեդկր կէՏպաԼիթդ «®Ա 
ռե-լըչյ պոհա ժաաաւցաեկր, • արդ դ"*յ> րքեաաեաէգայե Լա 
Կ • *1»^ա հո*– Մ՞րծ Թւ և յհաւե ա»աՅևէՅ> «*֊ 
դկե վաղվաղակի ք$ևտ դնացթէ ՛ի մի փրկիչի հաայաաոա֊ 
ցեալ* 

1/ւ հր ևրրԼՅե զի պար ահդ հր խՐ ՝Է մերձասար «4. 
դասաանաէք նարա% փար կար փաան կդյսայրաւթԾէ ար աա. 
•Որդ գաք Էն , կր աճդ ադթաաա մի ար պաքե գարկկր . 
եքե եմուտ 9է հեթանոսաց սճափ յափշաակել քթոՏն^ 
2**րն • |^ս. էբրէւ. գյպաչյաւ. աա. և գնաց, և. երէս ժամս 
՝է պպտն արորկալ Լփել պայն ալ կարկք , այլ կացրած֊ 
դկն ՝Է կաասային նոխպհա հում՝ թրիկալ. պի թկպկա 
և րքա֊ր /&ձ թաևայքէԱ , ամենևին թուրե օլ պկմնայր > |^ւ. 
րև *ի մխաս իւր ևկՆ այրն , աաակքալ փաըքապակէ պրւաե֊ 
քաղն աո. Հևդ կրեր և ապաչկր պի թադաւթփ քիպի յաՏն,. 
ցաեաց նորա * և. յստնՅն սոձաղա րրէաամնեայ ^Ալէ ար 
և– եպևն էակ տ |;\լ սքեդկն փսպփսղակէ 9Է նմթև ժամու, 
եկքէն աո. մեգ եպթյպտն ♦ փլան որոյ քքսսնջարն ար աա. 
մեգ մատուցթն, վաղվօպակէ աււեալ մեր կերար և. գս^ 
հացպթ կրկթն ուրախութ^ արարեա/Լ փասն ասՏճւ 
փրկու.թե և. վաաև եգթյարցն գսէլստեան % 

|1 ՕԿ ապա սսւրրտ երրեՏծ գԷպեցաՀն աէէմեսԽց ^|ա.% 
պոս և \քոայէ, յանկար&ակէ քէ վերայ գետոյն գտեաչ, 
արթ երկԷւպաՏրթ յայ և. պէաանէթ վարուրլ 9 գի նղթստ ե^ 
րեթ օթեվսճոտ հեռէ կքճ» %է մէմեանց % քԷ 
մէ փոքր* ասեն ցմիմեանս ♦ հապա , հայր փաջփսպակէ 
9^99^ և ձրպհ° ոթ յպք *է կեանս խ֊ր 
պատահական էցկ տ |Նէ ապա սուրրՏև *1|աւ ղաս ցեաաա 1 ♦ 
թեպրեմ՝ կա պար ք Լա յայ պշօրութիլն այ հագւոյ * 
միայն էբրև եկա այ յաղօթս , գաաւ. 9Է տեպւոթ անդ նաւ. 
մէ վապվապակէ է և. օդր •ՀաէԱքք % ե. քԷ թարթ էլ ական 
գտաւ. յաիօՐ տեպւոք ուր և կամկէն $ |\»է այնոսա |^, 
սպյի+ պթ**ԼսՔ“&չեյիր են, ոէրեյիթ, եթե Հեզ առաջ~ 
յէցէ մևէլայր մէ որ զկարգս փսրուց գէւրստանչէւրոյ \է 
մկնջ^ պատմի % ^Հաւյյոո յքևոսա թե և. մեգ յայտ^ 

է Ջյ» ւ^ր 1-ո^ք՛ և է» օյ՚–ր*« և Հ֊ա֊Հբաախ 
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%ևաց ած էրթ կ դաքքն ևո որ պաաժծոդե , դքխի երիդ *. 
ւարց է» փոխաղրծքոդ էմ\ վաղվաղակի իրրև 
ասացին , այրն ընդ աաա^ (ինէր նոդա . իբրև դիպևդաս , 
այքէքքև տայը նոդա« |Ն»4ր 0|աս դար չքնա • պաաժէրա մևրլ 
դր/արս բո , դի յէ» երիդ ասուրդ աո. ած ծրթսդոդ ևո 
դու. խաղալու թի. « ապա դնոսա • օրհնևալ . 
կ ած որ և. պդՈքհ ինձ յայանևադ ♦ և. սաէք ծևրոդ կար* 
դադ և հարուդ և դպանդխաոսթէդ « |^ք4– աոադքն դիս^ 
րպթանչէւ.ր աո ստթնոփ֊թ ր9 աՍԴ ****** ղԷ*~Ժ* ոտյսոսհեաև 
պատմկր և ասկր • յորմկհետկ ղան ոմն փրկչքն *ի *քէրայ 
եքկքէկ-չեէՀալևէՐ, չիր բան սոսս, թե ՝ի բևրանոք իմԾԷ 
ելեալ* երկրաւսր ամենևՀթն ^ ւ^ա 4 սնկեալյ և 
հրեշտակ կր որ ղաոօրեայ կերակուրն թնձ մասսոցա*, 
նկր , #ձ <ցլ/^ձ բնաւ. ամենևին չյսնկսւթթ սնկեալի 
"հր** է**՝ (Ւ***3 յ%# I/*– պ֊թնչ^ծածկեացյթևկն ած 
յևրկրաՆօրաց աստի, է պակասեաց րցս յա*. 
ձայ և աէ՝ի տու.ըեջևս& երբկթ *&*$էցէ և օչ֊հսն*, 
դԿց Գ գֆշէրե* հի ԳՒ&գԽ Հի % • I/4– հրեշտակն ա$«. 
^ հաևապաղ կայր որ ղզջրալթֆա ամենայն աշխարհք* 
3*^Ձ**^*եր • 1^. (Հյս մտար իմոց չի երբկր շէֆէաԱ 11«Լ 
մենաքն ին դրա. ածս ղոր ինգրկի յ**/% սնգկն գտսնկի • 

է ղյւիւրաՆորս հրՆշաակաց աոաՀի այ ղի կպյ*. 
քան փ աեսսնկի և պ գունդս մարաքարոսաչյ ♦ տես սնկի և 
ղժողաքս սդպարայ ♦ ածս անկ է և. ղիարգս վարազ մֆոշյ֊ 
նակեչյաչյ ♦ աեսսնկի և. պ գործս ամենեցուն և. փաոաւյոր 
սանկի ղած ♦ աեսսնկի և ղս ասան այ ղի ի հ°*–ր մատ*, 
նեալկր ♦ տեսանկէ և դիհրեշտակսնորա ղի %ի տանտանս 
կայթն # տես անկ է և ղարգարսն ի մշսնջենաւոր ուրա*, 
խա֊թքան * Հ) այս ամենայն և աոաւմրլրսն ղսոյն պասՀ, 
մկր էՈրդ, և. յՆա ևրիդ ասուրդ դոդին ՝ի բադ արձակեր ♦ 
ճւ վաղվաղակի հրեշտակր ընկայան ղեա և պայտ մար*, 
տէրսաայ ա*ւեալ յերկթևս հանկթն ♦ նւտքն իսկ կպյքն . 
յանգիման և. յսկթն ղօրհնա.թին ՝տեսան • 

^ծՕԱՀ աքլծևր մի՝ (|քք>ք^« անուն հորա, որ 
*ի ժամանակի մաաոսդսքևևըր դոբաո արագն՝ պամենախ 
ոսմևբ որ ՛ի յորկնո անդր գո*քին, քժիսա և զխորհուրդս 
Հէմնել գիտկր • ||ա րաղա֊աՐ անգամ* իբրև, աեսանկր 
ղմիայնակեաչյսն ղի ձեոն 1ի ձեռաց •քերայ եգեալ գտյթ** 
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յօրէ֊նսն ( արգևչցքր Լ ասկր. ղիարդ էշխևթ ՛է սուրբ 
խորհուրդս մատչել֊ որ դխորհուրդս չարս յանձին բարյ 
ձեալ բերեթ « ասեք յա/*մ՝ գիշերի խորհեզար 
խորհուրդս անարմամնս վասն պոունկութե % ||^ւսօւՏ 

^չսսեր • դու երկ մաեզեր 9ի խորհրդոյ աստի, ասազեր% 
րւաաՐ կարասզե դիս պատարագն թե ոչ* երթ այր 
արդ+ասե ք ապաշխարեզեթ և սրբեզեթ դխորհուրդս ձեր, 
և. ապա եկեսիխլ 9ի սուրբ խորհուրդս մերձ&նալ* 

Մ>Ի® ^ ,հ/լհ*1Ո՛՝ I 1 մսնկութ% ՝ 
էկնչԼլ 9ի կատարած համբեր ե ալ որ մերձ եք*** եղթողտ 
աո, նա ք հուր 9ի գոգ բարձեալ բերեր և, նախանձ ար^ 
կաներ նարս , դի և. նղթա յօժարեսզին նշանս աոնել 
արուեստիզ♦ և ասեր զնոսա ♦ եթե %շմարտութի վար^ 
գապետիքլ, այսուհետև դեշանս առպրինութեսՏէ ձերոյ 
յայանապես արարեր. % եթե “Հշմարտիւ վարժեալ եր • 
քՆւ4»/1 երբեմն, դի եր նա միայն յ անապատի, ^ 
կ ու թիլն յ անկարծ ակի իՅն 9ի միտ արկաներ ♦ և անդեն 
վաղվաղակի ընդ վիմտի միտի խորիսխ մեղու գտաներ և, 
ասեր ♦ 9ի (ւա3 հա9 յինկն • ժպիրհդ զանկութեան ք դի 
գրեալ ե ա/սպեո% եթե հոգւտի գնազեր և դզան կութք 
մարմեոյ մի կատարեր « \/ևԹոէԼ Ղ//Ժ* ^7 ^ 
նաց ւ |^ւ 4/* երբեմն դի այն երրորդ շաբաթ եք* դի 
սուսոլլք&եր ♦ միրգ եգիտ անդ անկեալ* ասե% ոչ կե^ 
րայց Լ ոլմերձեզայզ ամենևին 9ի րեգ% դի մի գայթ ակ^ 
ղեզուզիզ դեղրյպյրն 9 այսք/նշխ անձին իւրումՀ դի գրեալ 
ե այսպես ♦ ոլ թե կերակրաի միտքն կեայ մարդ • |քս. 
իբրև միւս ևս այլ շաբաթ պահեաչյ, ^ բուն եմուտա 

հրեշտակն գիշերի տեսյեամբ և ասե չքնա* 
արի կաց և դոր ինլ գազես կեր իջիր » | \սկ նա իբրև շուրջ 
դիւրեաւ հայեր » տեսաներ աղրիւր մի և բանջարս կա^ 
կուղս դնովաւ « 2(աշակեազ 9ի կերակրաղ անտի և 
ըմպելւոյ ֆ պատմկր մեգ եթե ոլ ևրբեր րաղբրագոյն 
իլան դայս գտեալ ե իմ\ այս փորրիկ մի իթրև գտա^ 
ներ ք ւքխեր աւուրս սակաւս նոթի ւ |^ւ իբրև կերակրող 
պեստ շինեին ք կայր յաղօթո և տեսաներ դի ամենայն 
ինլ որ 9ի կերակրող եք՝ ^հ/Ը առաջի նորա, հազ ջերաՐ 
և ձիթապտուղլ և միրգ ադգի ազգի $ 
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ՀՀ^ատայր երբեմն և աո էդըարս իւր ղորս բադում* ամե^ 

դամ* խրատէալ֊ էր ք և դարձէալ յ Սանապատ աՈրէխէր 9 
և աո է ալ աաեէր թեշ 9ի պիտս էղթարշե * | *բրև էտ էս 
շխւս պէ ՚2ճսրակէթ» , ասէ շնոսա* էկաքր սա. էս ք և. յա^ 
նուե տէարւև աՈրրոք \^խի մէ ոթ 9ի Օխք բսարձշէ 
դթէոմե զոր ունիմէ |յսւ սաեդէքե նոխմսամաքե մի 9ի նոշա֊ 
նէ արտ. նա դիաՈրաշ , և. արկ վեովաւ դիաբասքխ և. էլերս^ 
տար. նսս 9ի վէրասք նորա ♦ և. իբրև օթեվաես մէ քԷ տէղէ 
ամեդր հսաաեէր , և. էդ նա գհաչխ և֊ դտֆրդե յարևու 
սաեդ ք էկքաե հասքխ 9է վիրասք աոքեոլյաիկ դադաեթ 
ամեդր 9 և. էրրև մէրձէշաե միաքե յաս» էլ դհաշե՝ աեդկն 
սատակէշաաաե ա 

| Էր էրբէՏՏր դի էր թաքր աո. եղջարս ոմաես աֆասք^ 
նակէաշս յաւյուր կիւրակէԷ > ասսէ չքեոսա ♦ դի այսպի^ 
սու մ* ալյուր գ գործս մ ոգորիր ձերոչ չիթ կատար է ալ** | ^ 
թա աս էն » փստան դի չև էկէալէ էրէքխ յասքերՐ կուսէ• 

շեաաա ♦ էրթամ* դեա տտաոպթէտՐ աո ձէգ« |^ա ա^ 
սէն խա.չի ( հնար աաւմէթ անշարան էլ ընդ թուրս վարան 
խորութէր դէտոքե # էրա և դագան իրքն չար արմմե կոկորլ, 
դէդոս 9 ւք» դրա դու. մ մարդիկ կլէալ է* | ՝*սկ նա ոշ էխև 
հէդգաշասւ 9 ս»յլ յտտարուշէալ վաղվաղակի պեդեալ էր^ 
թարաքի դէրիշուէխ » Հ^բրև էհաս \է դէաատթա 91 էխ գա դամն 
աէաաոսքտք դի*֊ի մկսաեուեսե և տմեդէխ վաղվաղակի յախ^ 
կորա դէտոյն ասնշոր.շան էր * \*բրև է էխ էդիտ դիր էխ *Է 
ջինի արանդ 9 աղաչիր դեա դի մէ արհամարհեսշէ դեղրար^ 
սըե ա |^հ. յարրժարՐ էտէս դսլաաաաւատուե չաեչաղոտիմե 
դագա պգէշէաքե էր% հարշամեէր դեա • ուստի» աս է 9 *ԷՀ*)*Է 
ապարատ արատիս դ դդէշէալ էս ւ |^ւ ասէ ♦ դե ղի շիկ հարրե^ 
դէրձս ունիմ\ էղթաքր ւ ^^ւււ Էրրև ըեդ խոեարհութիմն 
նորա դար մաշ է ալ դհէտ դնաշ նորա 1ի գէսարվրե ամեդր % 
Հ±բրև հուն ոչ֊ գտան է էխ և ոչ֊ կուր որով֊ աաանշաեէքրն 9 
րյարրաո արարար | հչպէղիս ատաո դադսաեն և կոչիր ոաո (խթե » 
\կոկադտդէդսաքե իբրև լուաւ. 9 արադ աո նա հասամեէր և 
դիւր մկաեուեմե նմևա մսատուշտմեէր <11*" սխգէր դիի էխ 9 
գի էլշէ ևնա լխդ նմևա ♦ նա դահի հար է սար 9ի փախուստ 
դաոնասքր 9 յէտս յէտս իաուսէր 1 և դարմաշէալ էր ♦ և 
ադա յոախկսքս դէտոխ էդրւարթե է(խ% դարմաշէաէչ է էխ » է֊ 
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կաթ՛ հպյկթ՛ է*"է գայա&թ* հնագանգասթխ, Լ թկ 
գիարդ ըևգ անհագն յպքևկոյո սնցանկքն < |^Լ էէխ 
էլ 9ի ցամպթև 9 բոսսն արկսնկր գց աղան ասն և. մևոա^ 
Ալ » և. սակ . լաս իցկ մևոանէլ գի ըգ^ 
դատաստանն հաոասցսնէս գէգրյարյիա պոլ» կ յլո « 

վաղվաղակի գա պանն գոգ թև 9ի բաց թափկր ւ 
|^ւ էկէալլքնկր անգ ասս ու բո էրիս սա. էգթասրան9 և 

սնդ նոտկր ոսսոսցամևէլ գնոսա ք և գիւրասրսնչիսր քաաոր^ 
հոսրգսն% որ քնլ ի ծածուկ ունկքն% ցայսնկր նոցա ♦ 
գոմն էրևէցուցամևկր՝ թկ պոոնկութէր ցանկութէամբ 
նէգէալկ 9 և. ումէւքն ասկր% թկ նորաաիաո. հպարտոսթիԼ 
նէպ է աք կ | և. պաքն ասկր էթկ կէրակրոյ ցսնկսւթ էաաէբ 
տագ❁ապի 9 և գմիւսա/կն ասկր% թկ սրտմաութլԼ փսրալ, 
նի է և ասյլոսմէաւ®% թկ գա հէալ կ 9 և գուաՌրՏծկ գ^աան^ 
դարտութ է > պոժանց ար ի ու թքաս 9 և գոմանց գչքասաւթքա 
և պշարութՀա կշաամիէալ յանգիմանկր % *| քքթա իբրև, 
լոկին 9 գարմացէալ կքն է ասկին ♦ ար գար էս աքդ այգ^ 
պկս կ է \*րկ ցնրաա • պատրաոտէցկտ ինլ բւաևիար մէգ$ 
գի դպ/տ^և պր*°ր ևպբյպտ ք^գ^քքհ/Կբ <®,1,է|ւ^ա 
յթեչդէո. պատրաստ կին 9 հա սև ալ էղբարթև միմէաեց ող^ 
իշխ տացքն » 

| պա ոՏէ յէգթարց անտի 9 գի ագաջկր Հևա գի ինգնմա 
ջիիէսցի յսէևապատի անգ է \Պսկ նա *քևա # ոլկարէս ք#և 
համբևրևլ ս/ևգ փորձութէ գիսաց է իբրև. հաոտա^ 
սաւթքԼ 9իր**վ և. քթ"վ աէստուցէալ կր 9 յամևնայն գար 
իևշևհասցկ, ասկ 9 համբէրէցից % իբրև ապնկալ 
լաս Հևա 9 յայլ տէգի հրամայէաց էրթալ֊ նմա % |^ւէ. 
հսաանկին գիշէրի 9ի Հէրայ նորա գևվն 9 հէգձոսցսՏևէլ 
Հևա իսնսցքն ♦ պասաժինն պիղծ և. աղտ է ղի /""րհրդով 
քսռսՀկքն քՏուո 1|^/քւա ընթացէալՀագվսպակի աո. 
պէգկա9 և. պինչ ամևցր ամևցէալ կքն% պատմֆր նմա ♦ նա 
շոսրի գտէգէասև իբրև, գիր հսնկր 9 և հրամամև տայր 
այնուհէտև. սնհոգութի. կէալնմա % պակա^ 
սէաց ֆարս յա/րի աևդ , է4խ էհաս հրէշտակ մի ՝ի նմա^ 
նութք էգբպ» , գայր բէրկր նոցա գկէրակուրն « 

ք *ր էրբէՏե գի 9ի քմևգիր կքն նմա էգբարր տասև է 
մսլորէալկքէև յանապատի անգ « և. այն ասոսրթ էոթն 
կթև գինօթիս շրիկքն մոչորէաէթ է \*բրև է Հև էգիտ գնա^ 
սա , հրամայէաց նոցա հ^քչէլ յ**Արի աևգ\ նդթա իբ^. 
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րև յաշ արարքն փան կևրակրօք , նա Հսնպէ օլ ք&չ֊ 
ոլնկր դեծլ աաա*ջի% ասկ • կարալ կ ած պաարաաոկլոև^ 
ղան յ անապատ ի • \^նդթն վաղչխպակի արտասթո ևլէալ 
աո. դուրմն% գտթն երիտասարդ մի գեղեցիկ՝ որ կպյր և. 
ստկպ րյախկր պդյս֊րսն մթնչրէեո. նոթա յաղօթս կայթն ♦ 
րացթն զդուրսն և տեսքի» պերիտասարէքև ղի լւարձեալ 
կր պամրի&լ չի հացիս և ձիթապտղովյ աո.էն պայն և Ճահ, 
շտկեցին և. գոհացան պայ ♦ և. պատանքի» անգթն անե^ 
րևոյթ– եղև % է) աքս աէՈրնայն պսթանչէրլիսս և. առ1ասել 
^թան պնոյն հայլի»\^ոպրկս պատմեաց մեգ * |^ւ ընկաչեալ 
պյՈրէէ օրիեսթ սիրաի, աո֊եալ ղմեգ յխր պարտիղիվն 
մծւծսՏնկր ք և. ցոսցանէր մևրգ արմասենքա և այլ բաղում* 
աքրգարերս • ոլմէ անգամ*իւր իսկյանապատի ս6»դ 
կևաԱ որ 9ի շթնակէմնսսխ հաւատոց անտի յիշատակեցաւ > 
յորո ասաչքե թկ կարալ կ անապատդ պտու»լ տալ այ^ 
նոցիկ որ ոմնէցթն հավատս աո ած է 

$Ե®Ա*|է կոպք/Օէա թևբայևւքլոց (էրսէհն մի 
րարձր քի Հայր ՝ի վէրրսքք գևտոյ , ահէրղյտ/աԽչէրյԷ և. դը֊ 
մուարթ» ք և միայնակծացր րապոլյքթ արգէղակո/կթ կայթ» 
անդ է Հպաքր կր նոցա ^աոսքյէոն անուն է որ կր յաշա^ 
կերտաց անտի , որ րապոսմ՝ նշսԽս և. արուեստո 
աոնկլւ* ղի իբրև 9է աէրդէ մատեաւ. նա Հ*նտոնի, պժա^ 
»ւանգուքմր փորհաց նորա ընկաչաւ. » ^«յք նա մեգ խրատ 
և. սակ* դև ոՏՏ կ որ ղցաւոց պքխի 7ր9Ւ ե. պախտս մեր 
բաղում* անգամ* 9ի կարիս գարձոսցանկ * 1 որ կա^ 
մեոթՏք,*տ 1ի մթնի ղդէմն հալած էլ նախ գախա բարուցն 
ծաոայեցսւսցկ * պի որում* ախտի բարուց ղթ կարաոցկ 
յապթ֊եէչնովին և. ղդևն նորա հալածէլկասրկ յ աԸ*Է 
պարա և. պատշաճ* կ աո. սակաւ. ոակաւ. ախտի բարութ» 
նախ յաղթել պի ախոլիկ ղդևսն հաըսծէլմՏսրթասցկ % 
ք * դե. մի պքխի որկորստութե ♦ արդ եքմկ դթ իքանասցկ 
որկորսաութեան յաղթեէչ կարալ չթնի հալածել պնորա 
դեՏն է թնրն այրն ուտկր ծրկիցս 9ի շալսսթու ՝ ՀՒ-֊ 

1 գէափրիոն աշոհքնրա ւնեին \Հեա&Հ. նթՀ աքթ կաՀ 
ՂԳևա հ"^ել յա^պ^տ , յոաօ*քքդ»յԽ ղաքաաա էսր եոա^և^ոլսցէ . պխ 
որ պթ որում՝ ափափ յապթևայկ , պփորփե գմձ հաչածԼոյՀ » էւ. ացապկս 
հ& • յՒայ^րաԼ հ"Ա քիգ բորկոսթՆ * ևթկ կսդրնս ղր ար կութի ւ.% 9 
հապանԼցնր դցև %սրա • և պայո դփաԽա *է Հէրո) աՏՏնպքհ ախոէյւ 
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ր^կհէ և. հքՏնգշարաթու՝ ը*կ խխ-ս օակաափկ >ֆ ա~ևալէ 
և ոչ՜ այլ ինչ՜ բեաւ. կարկր 7ճսշակևլ. Հշէմեգի զթարսն քս-ր 
յախ^էոէ կարգի կացուցկալ կր . 

Վ.ԱՍՆ Ա6ՆՈ8ՒԿ 

ՈՐ Ի ՆԻՏՐԱ8ԻՈ8 «ԻԱ/ԼԱ* ԱՆԳՐ ԷԻՆ 

1յ՝|ՍԼ^իջպրւ/ե-^ի^քխււրխաւ էյորոսՐբագույՐմե-կ֊ 
նաւյորս տեսար միայեակեցաց 9 է որ օտարս և. ե որ սՏե^ 
գկն գաւաոյակաես ♦ աոյպրթեութ եամբ վարուր իււրեաԽյ 
գմիմեամքտ ե(անկթե և հակաոակագոյես իՁե ըեգ ^ 
IՕրանս 9ի կարգս վարուց իւրեաեց եթե և. գամենայե 
սարթեութիւես ցուցաեեթե և քաեայթե 9ի վաստակս իւ^. 
րեաեց գմիմեամբբ եըօեեչով« |^հ. ոմաէտ *ի նոցաեկ ըեգ 
տեսիլս և. ոմսճտ գգպ*ձ՝սվթ արգիւեակաեպէ պատաղեալ 
եթե ւ | ;ֆս իբրև. տեսաեկթէ գմեգ ոմանթ 9ի նօցսՏեե 
գետւ 9ի հեոասաաեկ կպթ 9 մթել ըեգ աեասրաոե իսկ գը֊ 
նաքպթք քա՜ր աոեալըեգ աոյաք աՌրր գայթն ♦ և ոմաեր 
գոտս մե՜ր մատուցեալ լուասեայթև ք և ոմաէտ ղձեոս մեր 
<Հասեեալ լուաեայթե, և ոմաէտ 9ի կերակուր գմեգ 

թիլն այ % | \ւ որչսոի թել միանգամ* §տ 9ի նոցաեե կա^ 
րողլ թել չթեկր քաեայթե փութ ալով՜ օգտել ղմեգ* արգ 
և. գինլ եսս ղթ մարթասցե ասել վասե աաՈրեպյե աս֊ա^ 
տթեօւթ1եց նոցա , և ոլ թել բաւակաե լինեին բանը աո֊ 
9ի պատմել վեոցաեե • ( \աեապատ տեգիս հասեալ բնա^ 
կեալ էրե 9 և խցկաՏտե իւրեաեց 9ի միմեաեց մեկուսի 
են, գի ճանաչել անգամ* ոլ մարթեն 9ի հեոաստաեե 
պայը յըեկերե, և ոլ տեսան ել վաղվաղակի և ոլ բար^ 
բառ. լա ել այլ 9ի մեծի ըւութՆ են՝ այր իւրստաեչիւր 
սսւաեձթե արգելեալ բայց միայն 9ի շաբաթ ի և 9ի կթ^ 
րակեի ՝ի ժողովուրդս անդր երևկթե և միմեաեց ոցքդքն 
տային է ^ճագումի 9ի նոցաեե բաղում* անգամ* և շորս 
ա լուրս 9ի իյցկուես անդ իւրեաեց երևեին 9ի չտես անել 
ղմիմեաես I բայց միայն 9ի ժողովս անդ իւրեաեց է |^ւ 
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ոմաեթ ֆինսց*մեկ երիւտ մղոեօթ ևչրրխտ ժողովս անդր 
հասանկիե 9 այնչափ հեռի 9ի միաւԱր ստեց հաս է ալ կան տ 
\է––Կ այնչափ ունկին ընդ միմեանս և աո. ամէրնախ 
եղքսսյրութիս 9 ղի բաղմաց 9ի նոցանկ փոյթ կ 1ի մի աէյ 
ղի հասանել• այլ» իւրստանչիւր փութ ացեալ էրն ղիւրա֊ 
տամնչիւր խցիկ ընկերի իւրում* 9ի հանգիստ մատուցանեը 

§.ԷԱԻ անդ այր ժի |Պմոնիոս անուն աոաւել աղ^ 
նիլ խցկունս շքխեալ սրահիւթ և. իրհորովթ % կաղմեալ 
և այէ֊ Աքկտս ինչ% | իբրև, և էխ ոՏն աո. նա յեղյւարց 
իբրև, փր կութի սնձին ի լրում* իքն դրել և խցիկ մի ի 
բեակութիւն իւր իէնդրկր, և նա իբրև* վասն սորին իսկ 
բաեի արտստս դնացեալսլատուկր տայր նմա ղի մի մեկ^ 
նեսցի նա 9ի խցկանկ անտի մինչև, գտցկ նա ըստ նմա 
արժանի վանս 9 և եթողնմա ղամենախ (խլոր (խչ~ քխթն 
ունկը խցկաւն հանդերձ ♦ և քէնրն ղիերն 9ի փղթրիկ խցիկ 
հէրոի 9ի նոցանկ տարէրալարդեըյյր » |^ա թկ և բաղում* 
ևս ղթ կքէն որ աո. նա ժողովկիէմ որ ապրելկամկին 9յիկթն 

.ամփոփկր ղամենախ եղթայրութին է և ումեէքն աղիւս 
մատուցանկր 9 և 9ի միում* աւուր անդկն վաղվաղակի 
ղնոցա խցէխեարն կատարկր աո. օրի որ մտանկր բնա^ 
կելի խցկունս անդր 9 և իբրև նաւակատիս% աոնկր նո^ 
ցա ուրախութի % մինչղեո. նղթա յուրախութեամն 
լինկին ք այր իւրստանչիւր յիւրսց վանաց անտի Այեալ 
ղմաշկեաէխ իւրեանց և կամ* ղամբիղս լի հացիւ և կամ* 
պյլ ինչլ որ ինչ֊ և կր% 9ի նորաշկն խցկունս անդ մտա^ 
նպտ.* Հ^դղէյի յ այ անի լքխիցի իւրստանչիւր պտույլ 
երախայրեաց 9 և դային ընդ երեկս որ բնակեյսց կին 9ի 
խցկունս անդր ք դաանկին ղամենքսխ ինլ որ /խլ պկստ 
կիե իւրեանց % 

§ԵՕԱ՝Բ մետ և այլ այր մի ղի անուն կր նորա 
դիմես ք ծեր աւուրբր 9ի հասակի անդ իւրում* և դոլար,, 
թաղին երեսէտ ք որ գիժս և ղօձս և ղէյարիճս և գթարբյս 
խրսվքէ ոտիէտն փշրկր և ս պան անկր * ղի այլ֊ ոչ֊ ղթ իշ^ 
խկր բեմն– ամենևին աոնել դախ յ անապատ ի անդ 9 այլ 
և բաղուվթ յքխկերաց նորա մեռան 9ի դաղանաց անտի * 
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ՏեԱԱ+ և ա/լ&ևր մի հայր ՝է յխայԽակևցաց ոճափ 
||ր®նիգկս ամնան գեղեցիկ ծերութի. , որ 9ի տեգւոքկ 
սնտի գնացեալհինաւուրչյ սակի , որ թտն իսկ չնգ 
անի կարեալկր և. ամար կր հարիւր տան # ար րաղու.$Ր 
անգամ յաճաիսկր յա/ ժ ւֆփթալւելղմեգ, և. աղաչիր 
գւնՏն է*֊ր՝ անգոսնել* այնպիսի խնարհու.թին 9ի 
րոյթս քա֊ր ստարեալ ունկր * 

մեր երիս եղրւարս 7ճսրտարս իմաաաաձոա և. 
ոյարքնիո » որ ՜ ման ասյպթինսգթէ՛ տիարուր իւրեսնր յե^ 
պիսկոսրաոա֊թի ըմչւոնեէյսն ♦ »քան խնարհութ֊ եսն 
րեանչյ ապա յար եսն ղիւրեսնց ակսնքն խոսեցին # աս^ 
նել արարքն յսնդէէնութք» 9 սակայն փան իմաս^ 
տան ինլ խորհրդոց % ղի յաքնմհետկ մի հհ ամենևին 
ղնոսա նեղեոցկ * 

Տէ7ՍԱ^ մկթ և .ագրիոս էգյր իմաստուն և 2ճար֊ 
տար » որ ղճարտ»սրաւթի ր ապա աՐ անկր ղիմաաոսւթ 2ր 
կշէո–՚% որ փորձ ամենայն իրԳթ կր ամեթացեալչ որ րա^ 
գույք՝ անգամ՝ իք եալ կր նարտ յաողիթսոնգրացւյոց թա֊ 
ղպթ սէԽդր և Վ\աՖաց յյքիյԷաոփայաԽ ը»1ր1րրաեկր« |)ա 
էէքէսէոա-կր ևղյւարյյ որ ըԱդ էՈրէԼ կին . քուր , աակ , 
Հ ցհագ ըժ^ՓյԿ՝ պէ գԿ* ՝ծ քջ*4^ •»**•&« «*«**^* 
լա գոյն քանոն կանի»ել* |\աքքս/՝ և այլրսնո աոնկր 
նա քնդ մեգ և հաստատկր գանձ/նա մեր » |\արւ^ 9ի 
նոցսնկ և հար ոլ ուտեին և ոչ֊ միրգ , րայց միպխ ^ղիո 
և եղեգ « կկ*զն րնաւ ամենևին 9ի նոցսնկ 1ի .թան ոչ֊ 
մտսնկքն 9 այլ ոակաւ նաոկին և կամ՝ յոսն կարին մին^ 
չև յասաւօսն ♦ այնպկս ժոյժ ունկին յաղօթս կաըյյէ 

Տատին «Տ՚ւ ՂԲՀ/Յ բապր*–^՝ էրղ^պրթ վաձ> 
||ճակարայ աշակերտին \^նտնի % որ յասաաք չան ղաս^ 
կաւ. ժամանակս աքն ինչ֊ կատարեալ կր , որ մեծամեծ 
աոապթքնութքս արուեստից արարեալ կր իբրև 
%իոսճ որ աոնկր ր ժշիութրս և֊ նշանս և արուեստս րա^ 
ղումս ղոր ոլդթ ժամանկ պատմելղամենաքն ինչ% ոակաւ 

&Ղ. յեշէ3^աւ.&"րա •Ւս Գ 
ինչ֊ ծախեցստ * ||ւ^աւ տես եալ սսւ մեծի տանն ^նտնի 
ոստս արմասոյ ղի աոեալ գսրծկր է ինդրեաց 1ի նմսնկ 
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սքէՏ» Սի յւաաոց սէետի • |Նէ $**ա \*%•&•*&•(••*• ♦ գրէրալ է 
•հ/ապկօ՝ թկ մի ցանկա&էա/շե-ս քիչից ընկերի Քո՝1\,ա 
իբրև, զս»յև ասաց , վապվապակէ ոստ ար մա լոքն իբրև 
հրսվա/քե-ցաԽ . ևտևս \*նաոնիօօ , ա*( 
կասրիոս ♦ ահաւասիկ հանգեաւ ոգի իմ* 9ի և եպէ^ 
դիս դու այսուհետև իմոդ աոսղդինութեանցս ժաոան^ 
գորգ * | ^նաի դարձեալեգիտ պնա սատանայ յանապա^ 
տի ահդ աշխատեալ յադժ և ասկ դհա ♦ ահաւասիկ 
նորհսև ^նաոեէ ասեր դու. 9 ինդէքր օլ վարես պիշխանու^ 
թիւն նորա և. խնդրես դու. յայ կերակուր և պորութի 
աու ֆի ճանապարհ զնարը ւ 4Լա ետ պատասխանի Լւ 
սկ-քՏՀլ^թքլ օգնութի իմ* տեր ած Է , այէ դու 
#ձ փորձես դես պծաոայ այ % |^ւ արար առաչչտ նմա սա^ 
տամնայ ուղտ մի բեոամբ հանդերձ ինդ անապատն 1է 
զայր մպորեալև բարձեալ բերեր պամենպյն ինչ֊որ ինչ֊ 

աս նորա եր է ետես | ^ակարէոս զուզան 9 եկն 
նոաաւ աասսէէ նորա 9 նա ած պմտաւ եթե ինչաս^ 
աչդթ եղեն որպես էւ եին էնկ « նա անդեն յաղօթս ուղ֊ 
պեդաւ 9իսկնա վապվապակէ ընդ գետ իմն մտանկր« ^|^օյէ 
ձեալյպյքումժամանակի իբրև, պահեալեր յոյժ 9 կադ 
յաղօթս և խնդրևաց յաք ղի ցոսցցկ %մա ղդրախտն զոր 
յանապատին եգէպտադւոդ Լ^անկսն և. ^^յամրեմն տնկե^ 
դին 9 որ իբրև, նմանօւթի ճշմարիտ դրախտին կամեցան 
աոնեէէ | իբրև մպորակսն զայր ինգ անապատն1 ե^ 
րեթ շաբաթգթնօթի եր% ասաքնորդեաց հրեշտակն յերկ~ 
նիդ էւ եդզյդ նմա պտեպքն * և եին դևվՏե պահապան որ 
պահեին պել և պմու տ դրախտին յամենայն կոպմէմնե 
էւ ոչ֊ տային թոյլմսսմևելնմա ♦ և եր դրախտն մեծյոյժ 
և յոյժ մեծութի ընդարձակու.թէ ուներ տեալին % |^ւ 
նա կադ յապօթ ս, և հանդեպ *ի ներդս համարձակեի 
դաւ եմուա 9 և եգիտ ի ներդս արս երկուս սուրբս 9 զի 
էւ նղբա ըստ նմին օրինակի երթ ե ալ եին • ժամանակս 
մեծս կային յաղօթս և միէՈրս&դ ողքղքն տային է/նդա^ 
լովԼյոյժ է*Հբտա ասին պատս նորա րուացին , և ի պըտ յ 
պդյ դրախտին աստիի նորա եդին տ |^տ# իբրև աո. ճաշա֊ 
կետդ և գսհադաւ պայ , և պարմադեալ եր վասն մրգոդն 
քի մեծամեծդ և աղդիսպէէիդ եին • |||օւրէլ սկսսՏն ընդ 
միմեանս և աս էրն • բարի ե և յաւ եթե ամենայն միսդ^ 
նակեադր աստ 9ի ներդս եին * եին ապթիւրդ ևրկդ 
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մեծտ 9ի մէջ դրախտին յանդեդոց անտի բխեալև ալ 
բուցանկին ց դրախտն ք գի ամենայն ծ աո. հաստ կ բսդյձր 
և ստուար9 բագմաբեր և. պտղալից * ամենաքև այրյէ ւ^/Հ. 
գոց որ *ի նելտոյ երէլնից անդ հր պսպարևր » | V. 1րգն¬ 
աս*. նտաա աւուրս նօթն $ \^չոշիր դարձեաէ || ա^այր 
անդրկն դարձ առնել յ աշխարհ և– աոնուչլ ածել րնդ 
իւր գայլ միայնակեացսն է | Կ/ք սուրբլքն սակին քոս • <քշլ 
կար ես սսնել դու, ղալդ 9 բաղում* կ և. յգյժ մեծ անա^ 
պատն որ ընդ մէֆ երկար տարած եալ կ, և բա֊ 
ղում* են աքն դեր որ ոնին պանապատն ամենսցն 9 որ 
մպորեցուցանեն գմիայնակեացմն և սպանանեն իսկ » բա^ 
գումր ևս ա/էթ ոլտ կամէքան գալ ալսր 9 ն֊ կոտոր եցան 9ի 
նսցասնկ * ւ^աքա^/ա ա«ւ յանձն լինել անդկն 9 
ալլպնդեալասկր* եթկ պարտ կ երթասլ և. ածել 
պնոսա այսր % ղի 9ի փափկութ եան աստ յալսմ* Լ նպրա 
վայելեսցեն » Հնաց յաշխարհ և. աոեալընդ իւր աա, 
նկր 9ի մրգաց անտի աո. ի 3*1)3" ատնեըց • և ոստս 
•սրմաւոյ լսողում* ժողովեր ալ բաոնսցր և. նշանակ դներ 9 
մինլ գայլի» գճաեապարհն , յոստոց անտի յաեապատի 
էմևդ, ^ ^ վջէպքրոցէ որ գարսթէ էցկ է *|(ա 
^ 4 ննջեաց յաեապատի անդ և գարթեաւ 9 ետ ես 
գամ* նշանակն դիւացե ժողովեալև րերեասլեդեալ ընդ 
նարս նորա % || քօսել սկասւ ընդ դևյն իբրև, ղարթեաւ 
և. սակ* եթկ կամի այ են, դատ սլ կար ետ ար գելուլ 
գմե»լ մեռնել ՝ի դրախտն ւ իբրև եկն եհաս յաշ֊ 
խարհն 9 ցուցանկր ղմիրգ դրախտին միսշյնակեցացն և. 
յօժասրեցուցանկր ղնսսա յ առնել գնալ երթ ալ 9ի դը^ 
րախտն է |քս ժոգովեալաո. նա հալտ բագուվթ և ասեն + 
գուցկ եթկ 9ի սաաակուքքն անձանց մերոց դրախտն այն 
ւէնծ»ծ ♦ պՒ աստ 9է նմա վայելեվտ % ասրս ինկապեալ 
լ/քնիվխ ղբարիսն մեր սատկն յերկրի ♦ իսկ արդ ղքնլ 
վարձտ իցեն մե»լ 9ի կատարածի յորժաաՐ աո ած եր֊ 
թիցԼվխ, և կամ՝ *ք> հէրպ) դրոց աոյւտթտա-թ՚եց հասա֊ 
նիցեվխ ւ | \լ այսու հաճեցին գմիաս նորա ղի ո»յլ անդ֊ 
րկն դարձ մի արասցե 9 

* ՈյԼ երբեմն դի խաղալհասոն ս/եդկն աոժամայն 
յորթգյ հատեալուտել ցանկացաւ ♦ իբրև բերաւ Հյայտ 

* Հեթալ ևդև ևրբևՏն խապոպ֊ \ք ակար այ հպձ . և քք կար—երյա^ 
ե նա ՚ք վթրայ%պա» եյռյց պա հոշ ^ աոպթաց 
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աոնկր մկալո*.թին 9 էտ ա«4էլ աո. էղչւալր մի որ 
հի*.անգացէալ կր . և կր գի հիէ֊ոձսքս այն ցանկաքր խա֊ 
ղոդզյ է ^ կառ. գիտագոդն և յ"քմ ք^ՂՂ^*^ ***ո֊ 
րա ♦ իբրև, կամէցաւ. զէ*֊ր պնգոէ֊թին ցուցս/նէլ ալլու.*Ր 
էղթյօր էտ տան էլ իբրև (Յկ իքին ոլ ինլ հաըէ ցանկալ, 
նայցկ կէրակրոցն % | րրև աո. այն էղբւայր » նոյնպկս արար 
և. նա | թկպկտ և. կարի ^աք ինրն ցսէնկացէալ կր ու^ 
տ էլի նմամնկ է | ճրրև ընդ րագո*.*Ր էղբյարս էին *մնց 
խաղողն և. ոլ ղր կամէցաւ. 1ի նէ/անկ ՚ճաշակէլ վէրիիմն 
դարձ է ալ աոեալ գնա անդրկն աո. | ^ ակար էտ տանէլ 
համարկր է (3-կ մէ& պատարագ ի&ն տամ* տսՏնէլնմա % 
1*ք*– աո. \^ակարիոս , ծանէաւ. դխաղաքն և. րմնէաց և. 
գոհացա*.. գտէաոնկ 9ի Հէրսց այնպիսի պնգա.(3% նոցա 
և. համրէրու.թ\1ր և. սիրոքն որ աո. միմէանո ոմնկինք և ոլ 
նա շճսշակէաց է 

^ԵՕՒ ես °ՍԼէ կոգմանս (3էրայէցսոց փմնր մի 
| ՝Կէիդորէայ ք որ ո*.րէՅե մէծ պարսպգր ❁րարակոփ շինէալ 
ամրացէքոէիթ » որ հագար միայնակէացս 9ի նէրրս ոմնկր տ 
|^հ. կին 9ի նէրրս իրհորր և. դրախպր և որ ինլ միան^ 
գամ* պկստ էն մարգոլ 9ի վանս իւրէանց $ | քրբկր ըստ 
դա֊ոՏև պարսպին արապրս չկին էլէալ միայնակ է ացր ♦ 
հայր մի ծէր կր որ բարապան կր ֆ և այլաւմէՏէ րնաւ. 
ամենևին ոլ էլետն էլ տայր և ոլ մտան էլ օյլ որ կամկր 
մինչև. 9ի մահ անդկն 9ի նէրրս րնակէլ և ոլ ո*.րէր է^ 
լան էլ և ոլ միանգամ% անդր հասանկր ♦ էր կա. էղլսսրր 
կին ծէրր որ գսլկտս էղչւարցն պատմի ին , է չանկին հա^ 
մարձակ ար տարս և գսլկտս նոցա արտպրուստ 9ի նէրրս 
տսմրարէլ մարթ կին » |Ն^/ւ մէ*լ այն որ աո. գրամն նըս֊ 

Հնա ՀՀք֊* "•հ^ր եզր°ր » Հ»*նղի և %ա խնդրեր ղեա « Ար իրրև եաԼա 
դխա , ուրախ ևղև յոյժ և խեդութքւ ըեկալաւ., ղի և նա կֆսմև^աւ. իաեր֊ 
կևլպաո^պրէնոսթի էսր ւ ի», իրրև էլ ևղյւայրն որ ևրևր ղքսաղողե , աո.֊ 
ժամայն աոպրևաայ ղնա եԳԲ°Ր . քի և նա հիվանդ կր և ոլ կա֊ 
րեր աոնսւլ ինչ՜տ նա իրրև կաո ղեա , այնպես արաՐ% Թեպեա և 
յօժարեր *է 2Հաշակևլ, այլ և նա աոատեայ ղեա այլում ևղրօր . և ղի 
այսպես շրէեալ ընդ. րաղմհսթք եղրարյն խաղողն այն% և ոչ՜ մի *տ 7ձս֊ 
շակեայյ ՛ի նմաևե < յեաինն այն աո. որ եկն աո. և ալ ղեա աոա֊ 
Հ^այ աո. հայրն Ա՝ակար իրրև րնեայս . իսկ իրրև եքաես ղեա եևրն 
ձանևաւ.. և ղի ոլ «տ մերձ և ալ եո *ի նա, չի ևղև խնդուիՅ-ր և դո հա֊ 
նայր ղքնյ սակս այս չափ 2(դնսսթէ և համբևրու.թՆ ևղրարցե ։ Էւ բև֊ 
րեալ ղնայևկևքեյին, և րաժանեայ օրհնա֊թքս որպես և եր ի-հ1 
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ակր ծևրն. աչյագէսի դթ 44» այն որ ՚իննլտո աաւրքտն 1& , 
և. կարսգէքն նգթա քաժևրնայն նշւսնա և. պարուՆոաէո *աւ. 

- նԼլյ և »լ ղթ կ *ի նոցանկ որ ախաիլ հիլանդանայ փՏլ 
չև. *ի մահ իլր. ա/լարչափ ինչ իւրպրանշիլր փախա-Յե 
էէ^հր յաշխարհկ , և գուշակկր աժննէ-ցաՏւ, և. թտԽ ՛ի 
կողմ է-քևալննջիր * 

^6ՈՍ.\>Է1> 4–«» / կապժՏժնա |՚րսինոփոաչ ձևր մի այր 
ղի ան*Հն կր նորա || երեպիոն՝ հ°քքք բաղում* վսնակա^ 
նայ,ար աոյս^որգկրբաղում նպբայրաւթէց՝ որ թաւաէ 
էրրև. բիւր մի կր . բաղում (Խլ դարժան գևգրար,ցն ՛ի 
ժամանակին իլրեսնր մաաա յրմնել Սարթ՝ կր , աղտ քի*֊֊ 
րստանչիւր պաաՈ-էէ երեխայրեարն աո. նա մաոա.յսնկ/ն 
այր էւրստանշիւր ըստ աարւոյն արդայա երկո^ 

• տասանս չ նւ լքնկր իբրև տաոասուն գրի*– մերապկս ♦ և. 
ասքս կր 9ի պաշտօն աղբատար ւ ա^էր ամենայն ընդ 
ձևո֊ամբ նաարա պաշտկին 9 իբրև, ղի բնաւ. ամեննլին աՂ֊ 
տատ ատ ոչ֊ գ տանկը 9ի գաւաոի սնդ է \^այլ և. աղետ^ 
սսնդրարւոր աղբատարն տայը տանելչ | լա և. որ յա^ 
ռաջագոքն հարքն կին յնրկրթ* կգիպաացւոց, ալ Լթկ 
հևղգացևաէթ ինչ կր վասն այսր կարք աչ/ և քնարից, 
այլև– ՛ի վաաաակաց կպթայրաւքՅ-Նն /յ/1րալնաւա ցար1քնաԼ 
և հանդերձիս մինչ 9ի տաղստն աղետսանդրարւսր աղ^ 
տատտ^ն սսւպտկին ♦ նուազբ կին զ**պր<տ ար կա^ 
րօստ կին « 

մետ և 9ի կալմանս բաբելարւոր և մեմփա^ 
լբ֊սր արս բաղա մս և մեծամեծս 9 և բաղմա.(3^սնթիւ. 
միայնակերար աղդի աղդ ի աաւպթինսւթքտ ղարգարեալա 
ՀՀեսստ մետ ղչտեմարասնս • ^փքկփալ ք որ և ղրորեաԱն 9ի 
մ ամանակի սսվյքն ժողովեալ կր « 
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0ԱՓՐԻԿԵ8ԻՈ8 աշէարհկն կր Լ& մէր&աաաձյարք 
ստամբակ նւ սնո»լորմ, աևան ^Հետրաա , և կր ժստսաւպ* • 

մէայմաստ-րէ ձմերթն նսակթն ադթաստ յարևու. և. 
ջեռնաթն ♦ սկսան իւրստանշիւր ղթ *ի նոցահկ 
աաՏա ապորմահաայ եւ ատլօթեէ նոցա մի ըսա մխոքկ ♦ նպն^ 
պկս ևղաունս ամսապորմաց պարաասևլև. նախատել* | քս, ^ 
խօսել նայա եքծ ^ և ժստսաէւորքն անան , և սկսաե 
^ էֆմեսնց հս»րցաեել ո»վ արգեղթ քի »/կնթ աոեալ կ 9ի 
սանկ նորս» սղորմսւթթ* և. ամենեցուն հարցե»»»լ ք*ֆ^ 
»Արսնս , ^ նսցաեկ #յլ Փ /ք՝աաա– "ք ս»ռեէ»»լթաչ կր 
9ի »ոաեկ նորս» % |յս. ււա( օՏ ^ նոցսնկփ ք/*նշ ա»սքլթ 
քճ»ձ և. ևս ասից 9Է նմաեկ տփգորմաթֆ այսօր է |հլ արա^ 
րթե ըեդ նմա գրաւ> • գնաց և եկար արաստոյ դրան *էօտ^ 
սա*.որթ» և. ակե անկր թկ յձր ժամ եկեսցկ ♦ և. 9ինմթե 
եհաս և մստսս»ւ»»րն բարձեալ գրաստոէ* հաց գերմակ 
7ճ&շցյ /էլ^հք հա»Տար * Հ*րրև ետևս էլագթասն ^ ս»ծեալ 
գաչսն #լ եգիտ ❁թալւ , եւ 9ի սրամաութ ենկն ասեալ՜ 9է 
բսւյծ» գրաակ մի 9ի գրաստ ակ անտի »սրձակեաց յ երեսս 
նսրա * | Կ»կ նորա իքն դու թթ էաւեալընթաեալավնւ ասկ 
ցեդբարսե իւր երգմամքւ թկ յխրում՝ ձեռացն իսկ ա. 
"ֆ %%/»* |*»< յ^ա աէ-աւրց հխյձէգացսո. մատ֊ 
աաւ Ոքձւ Հք*.անգա–թի Որձ– մթեչև. ՝է է/ահ ♦ և. էոևսաեկ 
յաեուրֆս քճտն իբր թկ հաւՕսրս հաաանկին ն»1ս» եւ ըզ^ 
գործս էւր ղամենեսեան 9ի կշիռս ե»էեալ կշր-կքն * և. 9ի 
մի կ»»դմանկ կշր-ախ սևթ ոմակր նւ չարակկէֆ ժսգովեալ 
կին և. դնկին գչար գործոն , խ»կ ^ միլս կոգմսճն այլոց 
կր »»րսյծ»»»սագգեստից նւ ասհաւոր տեսլեամբ 9 սրոց ոչ֊ 

գաեալբարի գործս որ դնիցեն յիւրեանց կոպմամև 
գսւգակշիս չարեավմ տրտմկքն յսյժ ըեդ թելշեանս և 
ճարակ յուգկթ» ասելով, ապա մեթ ոչ թնշ ունիվթ, բայց 
•Փ քրտակ հացէ ար Լա պաթէ յակամայ % 
եգթ» պգելսէակ հացն կշիռն , հաւասարեաց կշիռն , նւ 
ասեն սլայծաոյագչէեսսվն ցժստաա-որն • երթ յաւժրլ 9ի 
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գերմակդ յալդ 9 եթկ ոլ այդ սևտդ սաճին գթեգյ Լս. 
գարթուցեալգիտաց եթկ չիռ սուտ տեսիլդ, աքլպի 
գամենայն որ թԼէշ֊ 9ի մանկութ է իւրմկ գործն առ է կր և 
զոր մոոացեալ֊ իսկ կր իւր% տես անկը գի եթկով՝ 
պաչյքտե այն ժողովկին և բեր կիճ 9ի կշիոն 9 և ասկր « 
րս1րկ լսձբկ 9 եթկ մի սիղիգն գոր սրտմտութբ արձա^ 
կեցի այեպկս օգուտ եղև, յոլտսճ չարեաց փրկկ որ «ք 
գուարթութթ տացկ գքճչս է*~ր կարօտելոց տ 

ապա այնուհետև– այնպիսի գգաստացաւ և– եղև 
այնպիսի ողորմած 9 որ եւ 9ի մարմին էլր #լ իճայեաց % 
յ>ւ գկպ եղև երբեմն իբրև, երթ՝այր 9ի մարսաւորու. 
թեսճ , համնդիպեցալ նմա նաւորգ մի որ սողրեալ կր 9ի 
նաւակոծութկ ք ձև անկեալ աաւաջի նորա աքա^շւ 
իճ գրելով֊ 9ի նմանկ ղգեստ % | Կտկ նորա կարծեալ թկ 
աղքատ ղք իցե 9 հսճեալ֊ ղներըքճ հանդերձն ետ ցնա 9 
և երդմնեցոյց ըստ հաւաաոյՀ թկ վամն այ դու գդեցիր 
գսչյդ և աղօթս արա /ՃՅ » | Կ*կ նորա ւպաակաոեալ ար^ 
կանել գիւրնւ 9 և ետ ումեՁն գի վաճաոեսցկ « և յսճ^ 
ցսճելն Հ\Հետրոսի ընդ այն ետես 9ի վա&աւմն և. տրտ^ 
մեցաւ յոյժ և երթեալ֊ 9ի տուն իւր ոչ֊ քճչ֊ Յճսշակեաց • 
բայց փակեաց պ դուրս սենեկքճ9նստկր ևլայր և խորհեր 
ընդ միտս իւր եթկ ոչ֊ եղկ արժանի որ գի ունիցի ազ^ 
ըատԱ գիմ*Հյիշել /ճշէ |^> դեու 9ի տրամութ եան կր% 9ի 
րուև եղել, և տեսան կր գոՅե Հէևգեցիկ Հան գարե գոմին 
•ք աձկր խալ՝է քրփ խ–ք> և. ևկար՝ք։ վէրրաք , յշևցեալ 
և գհանդերձ նորա գոր տուեալկր ցնաւորգն, և սակ 
ցնա ♦ գի լաս ^ձՀետրոս * նա ասկ որպկո աո. ակր իւր ♦ 
տկր 9 յորոց պարգև ես մեգ տա մը ոլմեք 9 և գօշպքաղս 
աոնուն որը աոնուն ւ Լ^այնժամ* ասկ ցնա• 2ճմնաչ1րս 
գալս ♦ և եցոյց նմա գհանդերձ նորա գոր սւնկր 9ի նելտոյ 
գգեցեալ գալն « ետրոս ♦ այո տկր ւ ||»է *քնա 
որ երևեցաւ նմա • ահաւասիՀլ իմ* գգեցեալ եմ* միճչ֊չև 
տուեագես 9 և գոհ եմ* գլսսրւղք կամաց հո 9 Հանգի 
ցրտացեալ֊կի և գդեցուցեր գիս% 

^Հետրոս 9ի միտս իւր եկեալ գարմացաւ և սկսաւ 
երանել գադթատս և անել• կենդանի կ տկր եթկ ագ^ 
Հատն կ 9 ոչ֊ մեռայց եթկ ոչ֊եղկց մի 9ի նոցանկն է 

1^*–* ՛ծ ^ պշպէր » պրր ե.Հսէրաքսէսկ կր, 

Ե*– * հ»չի"Ղ. ՍՒ“էքր է՚-ք 1*ր և Հսկ կր ղեա,և ասկ 
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ասկ էքեա* խորհուրդ մի կամէէՐ 7ճսոձրլ֊ և ասսաւ^ 
&ո*է հանդերձ՝ էրթկ յսչյաոևևս զէրսն և կատՐ սչ֊ լուէցևս 
քեձ ք յայը^ւըէէ* վաՀճաւէոՐ ղթեզ% նմա տասն լէտր 
*ակէ և. ասկ չքնա • երթ գնեն* վչսճաո. , և. աո. ղիս 
և. տար %է սուլւր Հլաղսդխ |յրուսաղկէՐ նւ վաճաաւեա պէս 
ումեթ րրէստոնկէ և. ղդէես է*Ր տուր աղթատաց % 
գպէրն էւր յամաո.կր ղարմաեալովէ |\»է ց**ա երդմաժբ ♦ 

ոչ֊ վաճաո֊ես ղէս , էրս վաճաււեւՐ *Էթեզ֊ որպկս ա֊ 
սացէ 9է րարր արոսս ♦ և. ըքուլ եղև գպէրև էւր % 

|^. էրրև հասէն \է սուրբ տեղէսև , եգէտ պոՅե սէ^ 
ր^լէ է*֊ր մտերէէՐ դպէրն%ար&աթագոր& ք անկեալէ աալ 
տւապաես է |;Ա էիքէւ անկան երկորեաԱ գքսօսէԿթ $ ասկ 

• խորհուրդ ձի կամիք 2(աոձրլ Հեզ, ե ասաուծով հանդերձ՝ թե 
յայանես զիրսն և կամ* ոչ լուիյես ինձ զոր ասեմս , յսչյլչսղդիս հա֊ 
7Հաոյեք ղյֆեզ և ոչ խնայեք» էէ այո 4 խորհուրդն զոր ասելոյ է/ 

աաոն քհար ոսկի աաք Հեզ, 4 աո. և ալ պայն դնեսյես վ"*֊ 
7(աս. Հյրուսապիմի • 4 ես ընդ. Հեզ երթ ատեմ* իբրև ծ աո. այ հո ք և ոչ 
պթ դիաասյե քա/« թե ք»է «Հ ես և կամ՛ ես ով եք տ էյ*, ՛ի սուրբ 

էյրուսաւլկքյորմաք հասանիյեւֆ . Գ Հ– 2Հաո-ես զիս ու֊ 
մեձե Հրիսաոնկի և պյփնս իք աայես ապյյաաայ ւ \ակ դպիրն իւր յ*ո֊ 
քոո-եր զարհուրելով հասն իրայե զոր լուաւ է և զար քան այր թե 
պե" կահի ամենայն մեծ ութի իւր զոր ունի% թոզոլլև աղյբսաա֊ 
նալ և ծ աո. այ ևս լին ելա հասն այն ոչ հալաներ ա$լնել պայն ա Ա^4 • 
քսսզսւք ծաո.այՀ 4 բապուք ահ ունիս ընդ ձեււամբ մեծութեան հո , 
հիուք այլ հրամայևա պխորհուրդդ պայդ, զի ես պաակաոիք ՝ի րա֊ 
նեդ յայդ և ոչ իշխեք աքն ել պայդ ընդ փաէւաւորեալ մեծ ութիլյն 
հո տ է>4 յնա երանելին Պ^եարոս երդմանը • եթե ոչ լուիյես ինձ և ոչ 
հաճաոմտսյես զիս , ես հա՚ՅՀասձրյիյ պյթեւլ *ի բարբարոսս , որպես և ա֊ 
սա ւյի • ապա թե լուիյես ինձ հօրն Հուք, դու օր հհ ու. թթ ՓյԷ“ ք"**– 
նայն աւսւրս հո ւ 0այհմաք յարաասուս ե էլի ալ կականով, լալը քՀ*. 
պիրն , Հանդի *ի ծած՜ուկ աեզւոջ. եին և հեէւադոյն ուրեՀ յայդւոք^ 
իւրուք» 4 Հանդի իմասաուն և հաւաաարիք 4 երկիւղսրե ոհ եր ՂԸ֊ 
պիրն իւր այն , հասն այն հնազանդեյյաւ դլիտաւսրին իւրոք հրամա֊ 
%֊3ն,և^հւ ու թե նորա որուք կարօաեր% արմանաւոր եղև է էյ*, իկթն 
փաոյսւորն Պ^եարոս զա մեն այն զոր ինչ պարան եր աոՀնել ընչիյյ և ասանն 
և ընաանեաւլ արար և ազաբաեյաւ յա մեն այն ծ՜անրայույիչ հոդսյյ է 
Ե** էրրև Թե *ի հաճաս. երթայ ՛ի հեաւաւոր Հազարս է և իբրև դևային 
Գ "^պե ինչ, բաժանեյաւ *ի սիրելի այ և ի ծանօթիյ ոլտ ր*>դ նքա իսկ 
ևծաԼ ^ յաշի*արհեն իւրեանյ , պաաՀաաւելօվյայլ ուրԼտ երթ ալ » 
յորսւք նոտա ոչ կին դնալսյ , և այլափոխն ալ զթտե ՛ի ձև ծա էւայի 
յուպի անկեալ ՛ի աեզւոջին յայն ընդ անծանօթ ոմանյ դնայր լքէդ 
դպիրն իւր իրրև ծաոաջյ նորա ւ 
է*, իբրև հասին ՛ի սուրբ աեզիսն , եդիա անդ զո*քե արծաթադործ 

որ եր "իրե(ի և մաերիք յոյմ դպրիե. Հանդի յասա,չադոյն ինչ աե֊ 
սեալ զմիմեանս *ի աեզի ինչ, որ հաՀձոսի ազադաւ գնայեալ եէն ֆ 
"իրն-լի չի—լ. եին միմեանյ յոյմ • իսկ արծաթագործն *ի աա/ւապանս 
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այնփա դպիրն ♦ եկ դու. ք տեր Օ ուպե » բփփՏեգի փսյա կր 
նուՏփ նորա 9 գեեա ծափւայ Յի որ ու.նիմ*% ափլԵոսական , դի 
յորմամ* տեսաեկ մարդ ղնա% հր դե ու. նւ ասկ թկ ագատ^ 
րիկ կ % արծաթ ագ ործին լոս ե ալ թկ ծափւայ սաա^ 
ցաս գարմացաս , բանգի գի ակր եթկ նա ծափւփսյ կր • 
գի և արծաթագործն յափրիկեցսոց աշիփարհկն կր 9 
բայց պչոկր նորա ոչ֊ ճանաչկր ւ Լս. ասկ • ած գիսակ 9ի 
տափւապանս աեկայ և ոչ ^րլ ունիմա $*ա դարձէրալ • 
փոխաւ. որ հա և գնեա գնա , գի գիսակ ած% կարի (""րի֊ 
ոտե կ և. լչսսաբարոյ է և օրհնկ գթեփլ ած փիասե նորա ա 

նորա հասս/եեալգեեաց գնա 9ի նմանկ հնոտիս գգեր^ 
ցեալ և. աեպաճոյ՚ճ՝ Ը**դ յէոոսե դահեկանի ւ |^ս. թոա 
փյեալ գնա դագրքան իսրոյ գնաց 9ի \^ոստանգնուորգիս 9 տը^ 
է-ևալնմա երգմամբ գթյաԱն այ եթկ ոչ 7ճաւեսցկ գի**ր֊ 
հուրգն ու. մեր է և ոչ֊ հատու, (քմփելի դեսի նորա դանկի 
միոք» այ է ի նոքն փյայե աղթատաց տալ % 

կր տեսանել գնա երբեմն իերփՐ ափւեելոփէ֊տեափւե 
իսրոսփՐ գափւ \ի պկտս նորա և երբեմն լոսաց ափւեելով֊ 
և երբեմն սասանսն կրկր » որ ոչ երբևր յայնպիսի՛ ք*նչ 

•անկն ալեր և նոէ.ադեալ յրե$3 * էյ*, իբրև անկան երկպբեան . 
"՚ոկաիաա դպիրն. եկ գոս , ակր ՀԼոսդկ , Հանդի այո կր անոսն նորա , 
գեեա ծաոայ մի զոր ոսնիմ՝ք 4 կ ադհոսական յՀքմ • ^ այնպկո ոթ կ% 
որ իբրև աեոանկ մարգ դեա՝ երգնոս և աոկ թկ պաարիկ կ տ ար֊ 
ծաթագործն իբրև լոսաս թկ ծաոայ ոաայեալ կ՝ զարմանաս , Հանդի 
գիակր դեա որ ծաոայ կր. և յոսեալ գիակր դակրն %ևարոո , բայյ ոչ 
կր աեոեալ ղեա , Հանդի ՛ի ադայոսթՆ հաոակին ելեալ կր յափրի- 
հև^ոյյ աշխարհկն , վաոն դի և նա յայեմ* աշխարհկն կր ւ է«. աոկ • 
գիակ ած դի *ի աա§սապա\ս անկե ալ կամ՛ և ոշ ոանիմ* ինշւ յնա 
դպիրն գարձեալ. փոխասորեա և գեեա դհա, դի ինձ ոշկ արժան պա¬ 
հել դհա , դի և եո ծաո.այ եմ՝, սայլ գոս բարեկամ* իժ եո , վաոն այն 
*քեդ կաԺասորիմ*- դի գիակ Խծ՝ կարի բարիոան կ և ըոսաբարոյ # 4 
•րհևկ դյլևգ ած վաոն նորա է |%սկ նորա հասանեաշ գեեա այ գնա ընդ 
յիոոանր դահեկանի < էյւ. դգեյեաշ կր հնոաիո ակրն պեարոո որպկո 
դծաոայ անպա՚Հոյճ« էւ. թո դե ալ դհա դպիրն իսր գնաց ՛ի 1| ոոաանա 
գինոսպօչիո • էէ աոսեալ կր նմա Պ^եարոո Արդյ՜ա^ զյաձն –յ ^ .լ 
շքաէսեսւյկ դիարհոսրդն նորա ոսմեբ և հաաոս քինինի ՛ի դնոՀկ անաի և 
ոչ գանկ մի , այլ և դԽոյն դայն ադէքաաայք աադկ > էև դպիրն յորժամ* 
յիշկր դակրն իսր , ըոյր գաոնապկո և աոկր. ոհ թկ ոսր իյկ նա որ 
դայնպիոի մեծոսթք իսր եթոդ ասերեալւ է^4– ոչյայանեաշ ոսժկբ ա^ 
մենևիմբ դիէորհոսրգե նորա • 4 ոոսգ մեծ կր աան նորա և րնաաՏհեաւյ 
4 ոիրելեայ, դի ոշ դիակին թկ դինշ եդև % 

\ակ ակրն Պ^եարոո ոպաոասորկր աեաան իսրոսմ* մաերմաբար եր¬ 
բեմն ջերմ* աոնելոէԼ նմա 4 երբեմն չոսայ աոեեչոէէ և երբեմն դոա^ 
սանոն կրկր 4 դայլ ևո ոպաոասորոսթքո , որ ոչ^երբկ^ յայեադիւփ թձ. 

□ւցւէւշտճ ե7 
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աավորևալ և(* • ճւ պաշարեր գսՏմէն էւր բազում՝ պահգթ է 
|^ւ/ս ևտևս տևր նորա գիքկթե և գտոմե էւր օր<Հնևալյս^ 
ասաձրլօրհնութիԼ , պատկսսւևր աուպրինութ*է~ 
նորա և 9ի խոԽարհութ՞և է |;ս. կր բադում՝ անգամ՝ <օ^,V 
ամևևլ գնա ասրհամարհևալ և. կ/ւփևալ *է ծաոայակչյաչյ 
էւբայ 9 .թանգի ոմնկթն վնա որպկս անմիտ մինչև. անուն 
կոչևլնմա բախած • և պտան տրտմևչքուչյանև/և* գնա 9 ևրլ 
թևալ ՛է թան չինևրւ |^ւ ևրնւևրնմա որ էրըև֊ևցաւ 
փբէկհ քք-ևթևալ գհանգևրձ նորա 9 և ուևևր ղյէսուն գալ 
հևկսՏմն 9է ձև ուխտ իլրում՝ նւ սաևր ♦ մի տրտմիր 9 ևղբւայր 
*1\ևարկ, թանգի ևս աոփ պգքՏնս արևան թո 9 այէ համբլև^ 
րևա մինչև, գայչյևս 9է ծանոթութ^քտ \*սկ 9է միում՝ աԽ 
ւուբ ասև քխտ տևր նորա օ կամիմ) տաոապևալ^ևՀևտրև 9 
ագաաևլ գթևզ և սմնևլայսահևտևւ սրպկս գևղթա/ր էմ\ 
Հ\սկնա ոչ^յօմարևաց տ 

յևտ այսորէկ և կին ոմակթ յաշխարհև նորա ար^ 
ծաթագործթ աղօթևլՀէ սուրբ թաղպթն 9 և կոչէաց *խ**~ 
ասս տևքն և արոսի 9է 7ճսշյ> ճւ 9է սպասաւ որևլև նոթա 
ծսնևաւ. գնոօա տևքն ^Հևարոս տ նոթա դարձևալէ 
բագմևլն իլրևանց սկսան նշսնհթ ԷՁծ որ է նմա տևսա^ 
նևին% 9է ծսնօթս ածևէչ և սկսան թքթ մնքևչ քնդ մի֊, 
մևանս և ասևլշ տևր ***ծ 9 գքՏնչնմսն և մարդս աչս տևա՝֊, 

սովորեալ կր • և պաշարեր դսնձՆ իւր բաղում՛ պահօթ է էյ*, իբրև եաես 
ակրն նորա դքնչն և դաուն իւր «րհնեալասաւել օր հհութբ, պաա֊ 
կասսկր յպյնչափ աոյպրխնուքմՆ նորա և *ի խոնարհուխե * էյ*, հր աե֊ 
սան ել դհա բադում անգամ՝ արհամարհեալ և կււփեալ *ի ծաո.այակ֊ 
Տա3 Ւ*–Ր"3 • ունկին դհա որպկս անմիա համն բադում՛ ըւուքմև 
և հսնգարաուՀմեասԽ նորա , մինչև անուն կոչել նմա բախած՜. ե յ"ր*. 
մամ՝յոյմ արամեչյուչրսնկին դհա, նա երքմեալ ՛է հուն չիներ* էյ*, ե֊ 
րևկր նմա այն՝ որ երևեյաւ նմայ\\փրիկկ *Ըէևյեալ դհանգերձ նորա , 
և ունկր ղյէսուն դահեկանն 9է ձև սին էւրում և ասեր • մէ արամիր , 
^ՂԲ-Ար ^արե* Հ՚սնդի ես աո.է դգինս արեոն հո, այլ համբերեա 
մինչև գայթես ՛ի ծանօ(մութ~քւ Ե4– դարթուչյեալ մխի (մ արեր հոգւով֊ 
և ուրախ եր * \՝սկ *ի միում՝ աւուր աոկ Հքնա ակրն նորա . կամիմ, աա֊ 
Ո֊ապեալ *%եարե , ադաաել դյչևղ *ի ծաո-այիւյ , և ունել այսոլհեաև 
որպկո դեղբայր իմ. ԱյլՀեարոս ոլ յօմարեայ բանին զոր աերն իւր 
խոսաաչյաւ նմա տ 

Ե*– յ*ա “Ա“որէհ ոմ՜ա՛նք յաշխարհէլ %ոցա արծաթագարծք 
ա^Խլ է սուրբ Հադարն \յրուսադկմ, և կոչեաչչ դհոսա 1ի 2(*աշ 

ոսկեգործն ակրն <%եարոսի • և ՛ի սպասաւորեչն նոյյա ծա֊ 
նեաւ դնոսա ակրն Հկեարոս ։ \ակ նոթա իբրև աեսին դակրն <\եարոս 
դ բադմեքԽ Է^րեՆևյ սկսան նջանհթ իմն որ ՝ի նմա աեսանկին \ի ծա֊ 
նօթս ածեքյ և սկսան րր&մնջել չնգ միմեանս և ասել• ակր ասաուած % 
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376 *Ա8Մ(1ԻԲ*Ին 
աւըև ^Հևտրոսի աՏևտսաւոըքճտ ♦ էսկ նա որթաաճա կասրկր պև^ 
րևսս էպա թ աատու.ցանկը « ւարձևալ ա1քանչրյևաւ ճաշկքաև , 
սկսաե ասել ցասկըն ^Հևաոըաաի • աաըպկս կապած է Ախ 9 աոկր 

ոա֊ղկ 9 հաոևալ էրե 9ք ^է^լ* Լւ էրքմկ "ձ ք*9**֊ 
թէմխ 9 ադեուակաՆ գոՏե ունքա 9է սպասաա֊որոա.թ քւն աթո ♦ 
յածպի ոչ գքոոկքան ղ^աստաաոն 9 ^ ^ ևըևատ նորա 9Է 
խոհակեր ութէրեկ ասն տքա և 9է պահոցն պքըպչեալ։ ^ 
թաղու*/* ժամս հսցևցեալ ընդ նա 9 ա«4 «մ® ։քանաացանկ ♦ 
ասաոուծոաք֊ աոկր ^Հետրոս կ , ասյլյարուցևալթսւաւն հաս^ 
րէց 9է նա • վաանղքա չու ե ալ թագաւպաքան յպմ տրտմեցալ 
ընդ կորուստ նաարա» սակրն ^Հետրոս ասրտաըսւստ 
ըաաձրալնոցա ղքսօսս մԷմևսՏնց ոչ ևաևաւա 9է նէրրբս 9 
^ թաց ևդևալյէւրաէկ ղսկուտեղն ընթացաւ9ի դաաւոնն % 
| ս. ունկը տկրն նոթա գոճաապան մի խուլ և համը 9է 
ծնկ , թայց ա/իախ ակնապակու, թ թ աս կ քան ցնա% փակևա և 
փակկը , 4 դարձ ծալ թաց և. թանայր * | ծաատյայքխ այ 
^Հևտրաաքա 2քեպևալ ։ ւեչանելն* ասկ ցխաաւքն և ցհաակթա ♦ 
բծալասէրաՐյամնուն • ^|\^ւ |^քրա^քր«^չուաւ էւ 
ասկ* ահաւասէկէ |^ւ Տրա ասկ* թացտ |^ւ սակ հաաքթա* 
ևս | տկր* և յաըուցեալ և թաց նաէա ♦ 4 Տա# ևչեալ աչնաայ % 
|^ւ նաարա գնացեալ քսնդաաւթրԼ ևլքա աքեր որ ևրթևՁե խաաւլ 
և հաաէրն կր , ասդաղակեաց աաւաթի ամենևցաաւն 4 ասկ 
ցտկր քա*֊ր% ակր քամ• ամենասյն ընսաանևաց հէացևալ 

(2ե նման ե մարդս այս աէաոԽ <\է արոսի մպթսաւորին • 
արրա% կս՛րեր գիր է աս իւր թաջուցաներ* \ս*կ նպրա դարձյալ ^ 
ք.ճր«լ 3քաշիկն, սկսահ ասել յա էրե <Հէ արոսի • որպես կարծեցի , «»է/» 
քո սղի , մեծ իրը հասէալ էն ՛ի .թեդ* և եթե "ձ » ադնու.աա 
կան ղոՏէն ունիս ՛ի սպասասորութիլն հո • 4 »ձ դիաեին զհասաաան ֆ 
Հանդի եին էրէսՀ նորա 9ի խոհակէրնոցկն անափ և 9ի պահոցն այըհէ֊ 
ւիալ և թարշամն ալ* հասն այն *ի բաղում՝ ժամս հայ էյ էր ալ 9ի նա , ք 

^ նոցանկ ասե՝ ասաուեաէ աերն ^ է արոս ե նա , սայլ յարուցէալ 
բուսն հարից *ի նա • Հանդի և ՝թադասորն չոսեալ յո/է/ արամնցաս 
րնդ կորոսսա նորա « աերն ^ է արոս յարաաթոսսա յոսևւԽլ դխօսս 
նոցա ընդ ՀԱԼ անց՝ ոլ եմոսա *ի նէրթս , այլ *ի բաց էդ էր ալ յիսբմե 
ղսկոսաևղն՝ ընթայաս ՛ի դոսոն ։ Է«. ոսներ ս՛երն նորա դոնապան մի 
ի""–լէ համր *ի ծնե, բայց միայն աէլէարկոսթբ ասեին ցնա% փակևա և 
փակեր է և դարձևալ բաց, և բաԽայր « ծ աո. ափն Խյ պէարսսի 
պէալ ց է չան էլն՝ ասե ցխոսլն 4 համրն• Հէէդասևմ*յանուն 0*ի 
|>«4 ^ նոյն ժամայն չոսաս և խօսևցաս և ասե • ահասասիկ է մ՝, ս՛եր • 
է*, նա ասե • բաց զդսսոն ։ Էյւ խոպն ասե • հրամայէա աեր • և յա~ 
րոլցէալ է բայ 1հմա , և աերն ^ է արոս էլի ալ դնաց % |աք գոնապանն 
դնաց խնդութթ , էլ՝ի վէր աո նոսա՝ որ էրբէ՚էն խուլ է համրն եր, ա. 
ղադակ է այ աոաքի ամննէյուն և ասե 3"*եր ի^ր • աեր իմ*, այն մարդն 
*ր ՛է իահակևք,%ւ,ցէ\ կայք՝ Ալ ըհթա\աքոՀ ՛է քքանկ . աԱ* 4> է*յէ 
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ը**գ քսօսս նորա ք նա գարձէալ ասէ • այն մարդն որ էսո^ 
հակերն էր՝ էրլընթանալովյ բայց տես մի գուցե փա^ 
ԷսԷցհ » բտՆգի մեծ ծաո.այ է այ • թէաեպի յորժամ* կք 
աո. էս աս է չյէ**% Հծ՚լ ասեմ՝\ և. քէնոյե տեսէ բոց եչեալ 
քէ բերանոյ նորա և. մերձեալ յ ականջ» է%Ր և. 9Է բերան 
է մ՝ և նոքսմամայն էքեցէ և. խօսեցայ ւ |հլ յարուցեալ 
ամենեցուն ընթացան գիՀետ նորա և ոչ֊ տեսքն գնա է 
Լ^այնմամ*սկսած ապաշաւելև գցՀանալ ոետաեէթ տամն 
և. քՏնթն տերն նորա եթե յորձէսՐ ասնարգա-թե ուներ 
վնա , և մանաւանգ որթ կարգային նմա բախած և յէմարւ 

փախիցկ > ամենայն ընաանիթնր հիացեալ ղարմանային լխգ խօսելն 
նորա տ էն նա գարձեալ ասեր աո. ամեն ես էրան • մեծ՜ ծ աո.այ կ նա է❁յ. 
Հանպի յորմ֊ամ կՀ աո. իո , ասկ ցիս ասեմ՝, և ի նոյն աեոի բաք 
եչեալ *ի բերանս, նորա և մերձեցա*, յ ականջ** իմ* և *է բերան իմ՝, և 
նոքնժամաչն լսեցի և խօսեցայ % էւ իբրև լուան գարհսւրեցան և յար֊ 
աասսւս եղեն , և յարուցեալ ընթացան գհեա նորա և ոլ աեսին գնա 
և ոլ գ֊աին , և ոլ իմացան ամենևին ուրեթ թե իցե * ՀՀայնժամ սկսան 
ամենեբեան ապաշաւելև գբանալ յոյմ , և ինթն ակրն նորա անմիսի֊ 
&"*ր լրցր յ»թ"*մ* յիշեր եթե յորում անարգ.*ո.թե ուներ գնա, և 
մանաւանգ որթ բախած– և յիմար անսսանեին գնա * 

I՝*կ արծաթագործդ այնոթիկ որթ յաշխարհկ նորա կին , թկպկա 
արամութք եր նոցա գի ոլ կարացին հաւասաեաւ ճանաչել գնա , այլ 
ա/նու մխիթարեին գի աեսին գնա և խօսեցան ընգ նմա, և գի յայանե֊ 
յաւ և գիաացին թկ որպիսի ինլեղեալկր նմա , գի աո. ած գնայեալ 
եր և մի*ի սրբոց նորա եգեալ եր • Ե«֊ յ^^եցաւ աշխարհի և թե »/». 
պես յաո.աջ*սգոյն անողորմ և անգութ լեալ յեաոյ ողորմած անչափ 
և ագթաաասեր եգեալ, և գանձն ևս ագթատացոյց մինլ ՛ի ծա*ւայոլ֊ 
թիլն ևս կարգեալ քիեթն և յաշխաաանս հասն սիրո/ն ՝ք&ի , որ հասն 
մեր ագթաաացաւ և գագթաաս երանեաց • 
էլ աերն ^կեարոս յորժամ ել ՛ի գրանկ աեաո% իւրոյ բուղի , ա֊ 

ո.աջնորգեաց նմա հրեշաակ անասն • թանգի հանղիպեցան նմա երիթ 
միայնակեացթ եգիպաացքթ ոլտ եկեալ եին աղօթելքի սուրբ աեղիսն , 
և անզեն գարձեալ երթային ՛ի խոլցսն իւրեանց • և եր հինն *ի նոցա֊ 
%ե աշակերա սրբոյԽ Հ^ակարայ . 4 <\եարոս գնաց ընգ նոսա մինչև յ\յ֊ 
գիպաոս աո. հարսն , և պաամեաց աշակերա մեծին \^ակարայ հորն ՝ 
իւր և այլոցն եզրարց ղմսւմկալսւթիմե ասւն, որ 9ի ճանապարհին 
գերկուս աւսւրս պահեր և ապա ճաշակկր* է*, կոչեաց Հքակար ք4|4«Լ 
րոս աո. ինթն և երդմնեցոյց գնա *ի ակր պաամել նմա գամենաքն հարս 
իւր. և նա պաակասե ալ և հարկեալ ՛ի հորկն Ա*ակարայ , սաուգիլ 
ասաց նմա գամենայն է Էւ եկաց յանապաաին աո. աշակերա սրբոյԽ 
Հ^ակարա, կրմնաւորեալ գամս հինգ յդթ ճգևու թթ, Փ՚լ պէ դ 4–. 
հանւոխ անգամ սարսեին գեթ * և ախաաժեպթ րմշիեալ լինեին ՛ի նը֊ 
մանկ « |7*– յեա հինգ ամին եէլն յանապաակն յայրն սրբղխ ՀՀ* ակար այ 
և հիւանգացաւ անգ աո. նմա երետ օր և այնպես փոխեցաւ աո. փո֊ 
խ֊աա^Խ ֆ.րՓ,լ ևղյս-րքե էրգֆե դհա դ գձրևդքաեէ և քր՚էյֆ% ըֆք 
հարս աոո*ջնոցն և գնսրայն ւ |\յսպկս ագթաաացաւ հասն «քՀՕի երա֊ 
նեյին պկարոս 4 սաացաւ գանսւֆ մեծութՆ 4 պէրհիկյ 
չխգ ամենայն սուրբ* ՛ի Հ&ե « 
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| ք \Ե Ի «& ւՕր ծա տուն յ| րյլէլաանդրիա թադա֊ 
թք»ն ք որում՝ անուն էր ավէնոտիոս , յոյժ երկիւ.դած 
յալ և էսնամատար պատուիրանաց Նորա • ||ա արար կէն 
դսլարկեշտ ոՁն և արժանի իւրում* լալ. բարուցն* յալ, 
ՆուակսՏն աղդ է և. նորա գոլովդ և էր ամուլ և. ոլ ծնալ 
նէր է | V– 9ի բադում* տրտմութեան էր այր Նորա վասն 
այն որ ի կ 9 դի ոլ ունէր գղը որում* թոդցէ դստացու ածս 
իւր | որպէս դի յետ վախ՛ճանի Նորա քքնչթ Նորա բա֊, 
րւղթ կարգաւորեսցէն կարօտելոց % իւ/ք 1խոք Նորա տե֊, 
սանելով պայը է*֊ր յսԸ^սւԷսԷ տրտմութեան 9 ոլ դա֊ 
դարէր հպատակելովդ 9ի սուրբ եկեղեցիս 9 և աղօթիւր 
և. պահզք դաստուած աղաչելով֊ պարգևել Նմա մանուկ 9 
բադում* գանձս է յա գթատս և է սուրբ տեղէս ծա^ 
խեալ% *| յոյնպէս և այր նորա շը2էր է վանորայս յուղեի 
ր$»Լ թէ ար դե որ գտանիցէ մարդ ար մ անէ այ որ աղս^ 
թիւթ կարասցէ մաղթել և. կատարել դյլդձուՏե Նոցա ա 
|^\հ. եկն *ի վանսն միաբսԽակեցաց յորում* էր վանա^ 
կաէ/ն մեծ առաջի այ ք և մտեալ 9է Նելտս մատոյց սա֊, 
կաւ գանձ ♦ և Նստեալ 9է խօսս ոգեշահս ընդ Նորա 9 ե֊ 
դև. ըստ սովորութքն ծանօթութիւն ընդ վանակսանքյն 
և ընդ ալլեդյսսրցն • և յետ ժամանակի ճաո֊եաց աբա,լ 
սուն դիրսն տ |^ւ յանձ/Տն կալեալ դադաչանս աոՏմն ա֊, 
դաչեաց դած տալնոցա գսլտու/լ որովայնի • Լ\ւ լուեալ 
ած աղաչանաց Նոցա , շնորհեաց Նոցա դուստր մի տ Լս. 
տեսեալ աւինոտիոս դվարս աբասուն ոյլ կա/ը *է թա֊, 
ցեայ 9ի վանացն յայնմ9 ուստի և դամուսքյն իւր բաղում* 
անգամ* ածէր անդր օրհքնիլյաբասուէն և յեդրարցե • 

դատուցեալմՏմնկան 9ի ստեն է անտի% եղեաէ իբրև, 
վեց ամաց» մկրտեաց դնա և անուանեաց դնա \ք*վ,Ըէաի֊ 
ՆԷ • և իյնդացին ի վեր այ ծնոգթ Նորա > դի էր կայտառ, 
առաքի այ և գեղեցիկ երես հը և բարի տեսլեամբ յ*յմ % 

IV»/»4֊ եղև. ատ/աց երկոտասանից 9 մայր Նորա վաիէճա֊, 
Նեցաւ • իսկ հայր նորա Յնացեալ խրատեաց դնա գք"ց 
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րնթերցմՏակւ և այլ իմասաութիը, և֊ սրստահեաց յա^ 
2*պակ բնութբԼ , պոպկս պտուէլ աղոթից գոլով* |^ւ աքև 
տոն եղև ուսՏնասեր, որպես գի գարմանալհօր նորա ընդ 
այնթան ուսՅևասիրուԷսին • և9ի համբաւոյ նորա լցեալ 
գթաղարե յաղագս ու. աՏաաիրու. թ Հս և առոտքն ութ %ն 9 
այլ և մարՅեոյ նկարագրութ 1են և տարա գոլն դրուքժ7ր և 
վայելչական գեղեցկության գրազումս յագնոլականաց 
և 9ի մեծամեծար յըղձումն ձգեալաոնուը գնա սրդւոց 
իւրետնց 9ի կնսւքժե ք և բագմաց նեղելուվ ղհայր նորա 
վամն նորա և յաոաիեալ զընկերն պայրարելով ասկր% 
կաաքխ այ եղիցին % | \^ա յետոյ մի ոՏն 9ի մեր ծա էյ ա&ա^ 
ւելեալ տան գամենեսեան պատուով և մեծութբ% կո^ • 
չէրաէյ ղՀքայր նորա հաւանեցոյց տալ գդուստր իւր որդւոյ 
նորա 9ի էլնութՆ, և յանձն կալեալ արար ըստ սովորու^ 
(ԺեաԱն խսսս հաստատ ութ էն • 

|^ւ յետ սակաւ մի ժամանակի սսւեալգնա հօր իւրոյ% 
գոյաԷութևտասԽ տարեկան գնաց 9ի հանս բազում՝ ինչս 
տարեալի մխիթարութի եգրպրցն « և խսսեալինգ Հալ 
նականին ծամնոյց նմա թե գսլտույլ աղսթից րրոց մա^ 
տուցի աաւաքի տոք որպես գի աղօթեսցես 9ի վէրայ նորա ք 
գի կամիմր գնա տալ յամսւյքնութիմն ւ հրամայեաց 
վանականն նոցա իիանեյ 9ի տսինոդոհքքնի վանացՍ և. խ<Հ, 
սել ընդ նմա և օրհնել և խրատ տօւեալ յաղագս պարլ. 
կեշտութ2ր և֊ վչտակցութ 2ր՝ յոյժ օգտակար եղև է 
արարևալնոցա իբրև, երիս աւուրս 9ի վանսն, ունկնդիր 
լիներ սաղմոսերգու թ Ն զոր ըստ ժամու ժամու ասեին % 
|հ«. տեսեալգիւրստանչիւր ճՆպուԱն և տրամադրութ֊ի 
փսյեյուլ ըսս» կրօնաւորութ Նն% գարմանայր ընդ կարս 
նոցա ասելով* երս/նելի էրն այտս այսոըիէլ ոյր և յաչ. 
խարհիս այս որի կ Որպես հրեշտակը էրն և յետ մահուամն 
գէյեաՍսն յաւիտէրեականս ժառանգեն « |^ւ սկսաւ սիրտ 
նորա 9ի գղթուՏն գալնւ 9ի նախանձ երկիւղի այ է \*սկ 
յետ երից աւուրց ասկ ափնոտիոս ցվչմնակամն • հրա± 
մայեա9 հայր հոգևոր , աո. աղախին տո գի երկիր պագցե 
տել և աղօթեսցես նմա գի երթիցատ 9ի տաղստն % 
|^ւ իբրև գնաց աո. նա ք (նկեց գինտն յոտս ծերոյն ա^ 
սելով* աղօթս արա ինձ աղաչեմ՝ գթեղլ9 որ գի ած ապ^ 
րեցուսցե գանձն իմ*\ |հլ տարածեալգձեոս իւր աբասն 
ասկ ♦ ած ք որ 7ճմնաչես գամենայն յաոաի^ տան գյինել 
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նոցա % դա– թտե և ղաղա խինս հա պար հոգասցիո # որ֊ 
պկս ղի հաճո/ եղեալ Հեգարմանի եղէցի դասնելրալ. 
մին և֊ մաաւանգաս-թի ընդ այնոսիկ որոց հաճոյացեալ 
են Հեղ* հ*հ/ր յաղամամ՝ գաամեկր մխսյնա^ 
կեաց 9ի Հաղպըին ք ածկլ» 9ի տասն և աաւնկր ընղաներ 
լոս թի և աղաչիր աալօթս աոնելվամե իւր և վամե դըս֊ 
տէրրն իւրոյ % . 

|^ւ դկպ էր դև եթկ յէշատակ լինկր ասյեմ՝ որ ալվանն 
շինեաց, և աոյպըեաց վանականն եղբայր մի հրասիրել 
ղ^Հավնոտիոս յէշատակ աբասուն տ Լս. երթեալի տասնն 
իմաց արար ♦ ընտաեեացն ասացեալ եթ կ յաալօթս կամեց 

• և չիր ա/սր * | ոսեալ | քփրոսիեկ կոչէաց ղեղլւալրե և. 
սկսաւ. հարցամն&լ ղեսՒ Համեի եղլսպտ էրե 9է վանմն է 
նա ասկ ♦ ԽրէտՀ հասրիւր ևյէսոմե և երկու, * |^ւ եթկ գաք֊ 
ցկ ատ որ կամիցէ նստել ընդունի աբամն $ միայեա^ 
կեացե% այո 9 և որ ատ կաա1ի գալ ընդունի % |^ւ նա ասկ ♦ 

՜ իսկ ամենեըեան 9է մի եկեղեցի սաղմոսեն և հաւասար 
պահեն է | շւ. սակ միայեգակեացն ♦ ղսաղմոսելե 9է միասք/ե 
սաալմոսեվը ք էաակ ղսլահեխ իւրստանչիւր ատ աարպկս կամի 
և հաեդուրժկ տ | ակն որա ղամ*աղա էնլ ի վանմն կարգը հրե 
հետաբրըրեալ ասկ ց եղբայրն • կտմկի յոյմ էշի*ել սճլ 
ձին և մտամեել յալդ վարս 9 րա/ց երկնչիաՐ ի հօրկ իա1Լ 
մկ ♦ ղի վամե սնոտի իրաց աշխարհիս կաաքի աչիս ասն աոալշ 
IV* Յն ա միասյեակեացե « »1ի ապակամեեսցկ այր ալմարա1ին 
հո և մէ մատներ ղայդպիսի գեղեցկութիմն յախաս ամե~ 
արգութէ 9 ա/լբոլորովէմբ. գանձն հո հարմնացո ք 
որ կասրաաալկ խորհել Հեալաիոխամեակ ամեցաայաարիս այսորիկ 
ղան անց արըայութին խր # և ըւելեայն գերծեալ ղցկս 
հո ել 9ի տամեկս և երթ 9ի վամես և ապրիս է նաարա 
լուեալ ղաքո և ախորժեալ մտադիւրութբ ըն կալալ և. 
ասկ • ով կսարկ աչիս • և ոլ կամկի յաշխարհակաեկ կը*ո֊ 
րեքյ ղի ղխորհուրդս ոլաղահեն % ցեա միայնակեացե ♦ 
ահաւասիկ ղհա/րե հո տանելոց եաՐ 9ի վանմն , և. յա^ 
մելոց կ ամեգ երիս կամ՝ չորս աւուրս • ած դու. միայեա^ 
կեաց մի , որ պկս կամիս% տունկ ա |^ւ մինչդեաւ. նդըա պայս 
խօսկիե ք եկն հայրե նորա ♦ և տեսեալ ղմիայնակեացե 
ծանաաւցեալ եհարց գնա եթկ ընդկր աշխատեցար * | 
ասկ միայնակեացե եթկ յէշատակ հօր վչմեացե կ , և 
ասսաց վանականն աղա ղի գաս և վայելես յաղօթից նո^ 
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բա է նորս* խնդագին եղեալ և բաղում՝ պետս 
աւատապէթԱ աուեալ եմուտ 9ինաւակ , ուլւ և ել ի վանսն ւ 

| \ւ եղնւ 9ի լինելն նորա անդ արձակեաց | քփրոսինկ 
ղհաւաաարիմ՝ մի 9ի ծաոյպյից իւրոց յե կեգեցին որ կոչէ 
կիմքոգոսիու և. ասե « զոր ղր և֊ գտցես անդ միախա^ 
կեաց 9 ած աո. էս » |^ւ նախախնամու թին այ ահա ծեր 
ա8» մեծ 9ի \)կիւթե եկեալ վաճաոձքր ղձեոագործ էւր • 
իբրև ծածս գծերն մանուկն 9 և աո. ալնա 1է տուն % | \ւ 
տեսնալ | \փրոսինեայ ասե • աալօթս արա ինձ 9 հայր « 
|^ւ նորա արարեալաղօթ ս% նստան « | \լ ասե ցծերն* ես% 
աբբասյ% հայր ունիմ՝ ծաոայ այ և 9է մեծութՊրյոյմ դո^ 
լով. և. ուներ կք*ն և 9է նմանկ ծնաւ ղիս և. կամի վասն 
լնչից իւրոց տալ ղիս յ աշխարհ սնիրաւութե > նւ ոլկսՀ, 
միմ՝ ապականէլ ապակսնութրԼ աշխարհի » նւ դարձն ալ 
առուն գաննլ հորն իմ* երկնչի մ, և ղխնլ արարից ոլ գի^ 
աեմ\ և ղամենախ գիշերս աոանց Հնոյ անցուցի վամն 
նշյսորիկ աղայեյոկ ղած ծան ուցան ել ինձ գոգ տ ակարն 
տաուապեալ սնձինս իմոյ • իբրև, այգ եղել 9 կամ՝ եղև^ 
էնձ արձակել յեկեղեցին և ածել մի 9ի հարս»նցն նւ 9ի 
նմանկ լսել բան փ արդ աղաչեմ՝ ղևթել որպես յքայ աո.ա^ 
րեալուսո ինձ ղօգտակարսն է չխա ծերն♦ որ ասեն 
եթե որ ոլ ատ նայ գհայր էւր և. ղմայր և. ղեղթարս նւ 
գանձն իւր% ոլ կարե իմ՝ աշակերտ (քնել ես ղք^նլ ոլ–֊ 
նիմ՝ ասել Հեգ աւելի Հան ղայդ ♦ եթե գիտես որ կա^ 
րալ ես տանել մարՏնաւոր փորձութ է անց , թոլ ղամե^ 
նախ և փախիր ♦ Հոնղի նախնեաց ինչից Հոց բաղում՝ 
մաոանգր գտանին 9 ահաւասիկ յադթատսնոցր 9 եկեղե^ 
ցիր » ծերսնոցր 9 կան որ է այր 9 այրիր 9 որրր 9 օ տարր 9 գե^ 
րեալթ • ուր հա2ճ*յ իցե հ°քխ է անդ թողյլե » դու միախ 
գանձն հո մի կորուստներ տ *խա | չփրոսինե ♦ յա֊֊ 
սամ՝Հյած էւ յաղօթս հո% եթե իսնալ ունի մ՝ ապրեցու^ 
ցան ել գանձն իմ\ |Ն^ *խա ծերն • այսպիսի յօմարու^ 
թիւԿր յապաղելոփ մի լէցթ» « եթե ոլ գիտե մամանակ 
9ի ղցխւՏն ածել* |^ւ նա ասե ցծերն « նւ ես վասն այ֊ 
ոսրիկ աշխատեցուցի գթեղ^ ղի կատարես ղցսնկութիւն 
սնձին իմոյ % Լս. յարուցեալծերոխ և արարեալաղօթ ս 
կտրեաց գնա և. ետ նմա ատեմ՝ կրօնաւ որ ութ 2ր և. աղօ^ 
թեալի վեր այ ասե • ած որ ապրեցսյց գամ՝ սուրբս իւր » 
նա պահեսցկ գրել ի չարէխ % |^է պայս ասացեալգնաց ւ 
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\*սկ Հքփրաւքէնկ ընդ միտս իւր անկեալ սակր ♦եթե 
էրրթսԱց 9ի կանանց վսնս , հտյքն իմ՝ յա.ք1ալ գտանկ 
ղին ևւ 9ի Ըա3 բռնաբար վասն իսասեցեըյքն ղիս • 
բայց տաց ղիս %ի միաբսնակեցաց արսնց վսնս որում՝ 
ոլ էտ բնաւ ունիցի կարծիս է |^ւ 9ի բաց մերկացեալ ըզ^ 
կանացի հանդերձն , ղգեցաւ առնացի հանդերձ 9 և յե^ 
ր ծ կոյի տար աժ ամոլ. 9ի բաց ել 9ի տանկ անտի % առեալ 
ընդ իէ֊ր հինգ հար իւր դահեկան % \*բրև այգ եղև. եկն 
հայրն նորա 9ի տապալն , և 9ի սնօրկնութ՚կն այ 9ի նւէյն 
եկեղեցի գնաց է \ճ**կ |յիրոսինկ գնաց յայն վանս ուր նւ 
հայր նորա գրերն ուներ ե. հպատակեր • նւ ղեկուցսնկր 
գինտն 9ի ձէրոն դռնապանին ասելով♦ ասա ցաբսան եթե 
ներրինի մի 9ի պալատե անտի ե ե. կամի խոսել ընդ 
|^ւ մտեալ դոնապաէ/ն ասաց վանականին գսրաոգաՏե ♦ 
և. հրամայեաց նմա մտան ել և մտեւսլկած ծանր• և 
9ի լինել ապօթիցն նստան տ |^ե ասկ վանականն • լնդկր 
աշխատ եցաւ աո. մեղ ածսիրսւթքդ տա տ |^\ւ նա ասկ • ես 
9ի սլալաաե անտի եղեալեմ և անձկացսչյ կրւնաւոր վա+, 
րուց միաչքնակեցութե » և տաղստն մեր ոչկ %ի %ահ ^ըք֊ 
նաւորաց 9 և լսեցի վասն սրբութՆգ ձեր նւ եկի բնակել 
ընդ ձել եթե հաւսնիբ ընդունել ղիս ♦ և. ունիմ ինչս 
բաղումսէ եթե օգաեցայց այսր 9ի լո.ութ%% բերից գաքն 
այսր է |Ն( ցնա վանակամն « բարի եկիր , որ դե ակ , ահա֊ 
ւասիկ վանլլս առաքի րո են , եթե հա%ոյ ե տեգ նիստ 
քնդ մեղ♦ և ղք*նլ ե անուն րո ւ |^ւ նա ասկ% 
գոս է |^է. ասկ չքնա վանակամն ♦ տսնղի ման ու. կ ես և միայն 
նստել ոլ կտրես , պարտ ե տեղասԽուլ վարդապետ ք գի 
ուս ուսցե ղթեղ ղկրօնս միայնակեցական կարգաւորոլ֊ 
թեսն է | ս. նա ասկ ♦ որպես կամիս% աոնեվթ * և՝«– Հա֊ 
նեալ ||%արագ գոս գհքնգ հարիւր դահեկանն ետ 9ի ձե֊ 
ռըս վանակսնքն և սակ • աո. 9ի ժամս ղայսոսիկ • ե եթե 
տեսանեմ որ եթե կարոդ եմ* նստել գան և այէթն է |^ւ 
կոչեցեալ վանականն զուն յեղրարցն ք անուն | *յլապիոս ք 
այր սուրբ և պարկեշտ » ետ ցնա ^| | ^արագդոս և սակ ♦ 
ահաւասիկ յայսմհետկ որդի րո և աշակերտ ♦ այնպես, 
արա առատին ի պսա ք որպես ղի առաւելու տան գվար գա ^ • 
պեսն % | \ւ ածեալծանր և արասրեալ աղօթս% և առ գնա 
\քյլապիոս 9ի խուցն իւր է 

1^– տսնղի լղայծառ փսչյլեին երե էտն \\%ս*րագդոսի *ի 
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գեալեցկութ*ֆ աևաէ , 9ի գասլնորա յե կեգեցին և %ի Յա% 
շաաոաՖան ալրաղոա աքս բանսարկուս նետաձիգ առնեի ի քքլ 
նորա ♦ որպես ալի և. տրտնջի թև ղվաևակաևէքև ձրպկս ասքն^ 
պիոի երես %է աիմնսն է |^ւ լուեալ ղալսաաիկ 
վաևականթև , կոշեալ ղ^քարագդոս ասկ ալնա» ըսքնալի 
դեղեցկութ եամն երեսաց ըոց յՍ*ե ՂՊՕ.41. 4* 
անհաստատից 9 կա մի մ՝ որ 9ի խցին Աէես% ոլր ^աա եղրա^ 
գոի» ե ւ ճւ անդ սաղմոսես Լւ ուտես և. ննջես և. չհանգին 
պիս *ի ժողովս « | ս. հրաա/ալեաց \գապեայ պատրաստել 
նաէա ղըւակաև խուցն, որպես ղի լաւեսցե || ՝ արագդոս քի 
ներթս է |^սև ար ար ե ալ լլապեալ ղամենասքն որպես հրսՀ֊ 
մալեցաւ նմա, (աո. *ւր 1արագդոս 9ի խուցն որ աՈրկուսին 
եր* և. անդ պահատ եւ աալօթիւր և. գեաոնատարածութի 
եւ ընթերցա/ամբ և. սաղմոսերգու քժեամր հպատակեասլի 
աուկ եւ 9ի գիժերի« որպես ղի տեսս/նելսվ | Հէապեայ 
ալք ասն և ղցուարթութիւև նորա ղարմանալ աաւաքի եայլ 
բարաքն 9 և ամենեցուն շինեալ ընդ աաւաատինոլթթ նորա $ 

հորն նորա եկեալղ2ճսշաժամաւև 9ի տուն և. ոլ 
գտեաէ ղդուստրն իւր սկսաւ ոցքսցլել և նայել ի ման^ 
կունսն և յաալաիանեալա/ն եւ հասրցանեէ եթե ք/* եղև 
փրոսինե է նոցա ասելով եթե երեկ տեսար ալնա 9 

յ“ՍԳոլ–^ "չևս, հարցևալհօր^ ն*րա ևթկ մի ք«ւ. 
ցե խոսեցերյխ եկեալկաաւ ղնա 9 արձակեալհարցանկր է 
|^Լ լուեալ ղալս հորն մանկանն և. որդւոցն% խաԼովեալ 
ընթանալով եկին 9ի տունն ^Հաաքանոտեի և. ղաթն վնա 1ի 
գեսն ի էմնկեալև. ոդւոէխ տարակուսեալ և ասեին եթե 
9ի բանս ղթ եհան ղնա նւ աս ռեալ փախեաւ է |հլ 9ի նոքն 
երիվարը արձակեին յՀ^գիպտոս և. 9ի | իր իա 9 ասրգե^ 
լուին նէսւր և յուղեին > րննեին ապարանը և֊ վանորեալբ 
սիր ելիր դրացիը անապատր այրը է և որ իՏնդրիւրն ոլ գը^ 
տաննիլր * | ±բրև. յա մեն ալն իքն դիրս անկեաէ վրեպ եղեալ 
9ի գիտաւորոլթ ^ իւրևանց 9 հուսկ յետոլ նստեալ որ^ 
պես աքեուեալ ալն պես ողթյով կոծկքրն 9 հայր պաաոանլ ոքն 
որպես վՀարաան իլր սգալր , փես ասքն որպես ղիին ի*֊ր է իսկ 
իւր հասլրն պդուստր ողրւսլով սակր ♦ վալ (անձ» աարդեակ 
իմ՝Հըաղցրիկ 9 վալ ինձ ըլյս աչաց իմոց 9 վալ ինձ մխիթար 
ավաստակոց իմոց • ով ալիէՐ գանձն կոալոպտեաց 9 ովղկաաւ^ 
թխն իմ՝ յափշաոակեաց » ով ղմեծութին իմ՝ ցրուեաց 9 
ով ղաքալելչութրն իմ՝ կաաւ 9 ով քյոլաքն իմ՝ ըմխւնեաց է 
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որ գպյլպխէ՝ սրոքն կեղհտեաց, որ տեղի պաբեգաէխա֊ 
կապ պայն թստոյց պգեզԷցկութՀ, որ իարութիւն գե֊ 
րեա/ ունի պարթունակամն պայն նկարագէր • նա էր աղ^ 
գքն իմոյ հաստատութի ք նա կր ծեր ու թե իմոյ * 
էրա 4/» *ԱհրԷ իմոյ լուծումն , նա կր վաստակոց իմոց հան՝֊ 
գիստ , նա կր ցաւոց իմոց թեթևույմն « հալ մի ծածկես՝֊ 
ցե ի վեր այ արեան մարՁեոյ իմոյ մինչև. ծանեայց Ղ@***ձ– 
եղէւ |էիր ոսին եայ որ պուրաիէութքն իմ*տարա գործ՝ աո 
նէցհ * | յյսյսպիսի բանս լսեին որ հանդիպեալն եթա 
ոէրե-քիր ողբային ձայն էլ. որպես պի ամենայն, րաղարն 
դրէա թկ ար տաս ու եր 9ի յ անկարծ ակի կարստեան 
փր ոսին եայ ւ 

հ**Ա11 *նորա րյանպի ոչկարեր հանդուրժելի մորա 
մատերյյ սրտին 9 գնաց 1է վանսն յայն և անկե ալ յոտս 
վանականին ասէ ♦ աղաչեմ* պրեգ մի յադաչելպ 
պած | որպես պի գտցքյն վաստակր աղօթից « րւմեպի $մե՝֊ 
հետ եղև ապախիտն րո դուստրն իմ* Հ^բրև. լուաւ վա^ 
նակամն տրտմեցաւ,յայժ% և հրամայեաց հարկանելժամ* 
որ պի ժողովքն եդբսալտն է |^ւ իբրև, եկքն , սակ ցնսսա • 
արարեր "եք* » եղթարթ , և վաստակեցեք շաբաթ մի ճւ 
պահեցեր ճւ ապաչեցկր պած պի յայտեեսցե մեգ ուր ե 
դուստրն ^1|ավնոտէ % |հլ պահեալ պյաբաթն ամենե՝֊ 
ցուն% ոշ յայտնեաց ած ումեթ 1ի նոցսնկ » րանպի նորա 
ապօթրն յաղթկր ամենե ցունցն ք րանպի աղաչեր պած 
չյստյտնել ի կենդսնութ եամն իւրուտՐ։ւ |սւ^ր ամենե ցան 
պարմացեալընգ գործն, սկսաւ աբասն մխիթարելպնա 
և ասել • մէ էթանիր և տրտմիր ք այլգոհացիր պաեաոնե » 
և յար ժամ* կամի գիտենաս յաղագս նորա • ճւ պայս քէ~ 
տա եթե ոչ մատնեաց պինչն 9ի չար քնչ% «յլ 9է քԼարէ » 
և վասն այնորէկ ոչ յայտնեցաւ ուժեր 9ի մ\քեք • րսնպի 
եթե *է չար թ*չ եր» ոչ անտես աոներ ած պվաստակս 
րո և պքանս զոր ցուցեր վասն սնույսն նորա յամենայև 
սուրբսՆ աոաւել ևս 9է մեգ9 այլ բայց եթե յուցտներ 
գործն է |^Ա. պայսոսիկ լուեալքեՀափնոտէոս ճւ սակաւ ինչ 
հաւանեալ գնաց 9է րաղստն գոհսնալով֊ պայ ճւ ինա^ 
մերսի բարլղչլ վարուց % 

յետ սակաւ ժամանակի գարձեալ դնայր9ի վանսն 
ե. ոպքպխ տայր եղչւարցն ք ճւ գարձեալ դնայր 9ի րապսզն * 
1-4 Գ Պ-֊Տ աւուր եկեալ ասկ չքեա վանակս*Տճր • կա^ 
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ւքսր խոաելչխդ եղբոր միոյ որ եկեալ կ քԷ սրպասսմնկ 
կ^\կասէոսէ թագաւորէ $ |քԱ ասկ ինա* աղաչեմ՝ր |յսւ կո^ 
չեալ ք^ցապէոս և ասկ չքնա ♦ աո. 4|ա^Տր«ա^ւա 4. 
աար ասա. $ոկր\ճ*պւադդաա , որպես ղի օղտեսցէ 9 է նման կ % 
|#ս. առեալաչնա տարաւ տ նա իբրև ետևս 
/և.|» , արտասուհթչի եղև տ |սւք Հայրն կարծեր եթե վասն 
պղքման կ > ևհամբուն ոլծանեաւ ալնա և վասն թարշա^ 
մերը գեղդյ նորա յանբաւ. պահոյի* և յաքնչափ գետնա^ 
տարածության ք և. վնկպոֆ» ծածկեր գերեսս էլր 9 գի մի 
գուցե նշանաւ էմիր ծան իցե աչէա « | ս. էրրև աղոթեի 
ցին9 նստստն և սկսաւ խօսելընդ նմա վասն սէրոյ և ո^ 
ղորմութՆ և գդաստութե♦ էսկ 9է խոսելն 
սէ, սիրտն ^1|ափնաոէոսէ թնդայր և ամենևէմբ խոյր 
արտասուգչջ և ուր ախութեամբ 9 և հնարաւորէւր եթե 
մարթ ի**չ եր քէրկ" արկանել և մահակից չքանել ասչլ 
պատկաաւեր և ժուժկաչկր է է*°ըհՕՂոէք անձիմն % Լս. 
բագում՝ ինչխօսեցեալ յաղագս հոգեշահ գործոց% գը^ 
նաց 0Հաաթնոտէոս 9է || արագգոսկ » և եկեալ ատւ վանսՀ, 
կաևն ասե ցնս* ♦ տեր ած > տեր էմ՝, ակտան օգտեցայ 9է 
մարախ յ<ց$ր 9 գէտե ած թե այնպես աեկաւ ընդ նմա 
գութ , որպես ղի թե ագագեակն էմ՝ եք* ^ հրամա^ 
րեալ յեղբարչքն գնաց 9է րաղարն տ 

\^սկ 11 %արագգոսէ արարեալ 9է վանսն ամս երեսուն 
և ութ հէւաեդացաւ հէւանդութ*ի աարոաէ և վաքսձճսնե^ 
ցաւ է \՝ակ և 9է կալնորա հէւանդ եկեալ *եՀավքնոտէսս 
9է վանսն9 և յետ սովորական խօսէչքն սակ ցվանականն ♦ 
տեր » թալ տեսանեաՐ գեղբայրն շ||%արագգոս 9 բանգի 
յացմ փափագե անձն էմ՝ 9Է նա տ |^ս. կոչեալղ^յչապէոս 
ասե ցնափ նոսր պդա աո. եղբայր || * արագ գոս ք բանգի 
կարծեմ՝ այլսլևս աեսանելվնա % | ս. երթեալ^Հափ^ 
նոտէոսէ և անկեալէ վերայ անկողնուն որ անկեալգնկր 
\^արագգոս, համբուրեր գնա ասելովՀ աղօթս արա 9է 
վերայ էմ) հայր և ակր և եղբայր, գի աացկ էնձ ած 
մխէթարութր վասն որ դե կին խից> գի ոլ ևս առող^ա^ 
ցեալ կ անձն էմ՝ 9Է տրտմսւթքքն տ |\»է ինա ♦ մի տրտմիր 
և մի արտասուեր բանգի մինչդեռ, աստեն ես ք հալաներ 
ցուսցկ ղթել վասն նորա ♦ այլաղաչեմ՝ գթեգյ կաց այս֊ 
րկն աւուրս երկուս 9 և մի թողուր աչիս տ |^ս. ասկ չքնա ♦ 
հրամայեցեք ոչ ևս թսղէց գբելերէս ասուրս տէբ^ 
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րև. եհաո երրորդ օրԱ և գխաոք ևթկ երթաըէք կ աքեա.֊ 
հետև աո. ակր, կոշևալաո. (քվջև պՀաքրԽ խ֊ր աոկ ցեա. 
որո^հևտև ած պՈր առ. Հա տԽօբքխևաց որպկո կամևցաւ. և. 
կաաարևաց պցանկոէ-թփ իմ\ կամիմ՝ որ էսետրաու.էՐ լինիս 
յայսմ՝ օրկ յաղագս դստեքճէ հ>ո Հքփրոոթեկ . ՀԱ&պի ևո 
էոՐ տաաապևալս , և. ահաւյասիկ տևսևր և. հոռ. ասաևցևր 
և. ւՓ ոէ-մևր տալ պատևլ դմարմին խՐ բայց 9ի րք֊և % | ս. 

բանգի յահձքքև կալայ վամևականիաե թկ ոմեէմ՝ ինչս բա֊ 
ր^ւ4ր ք և ևթկ շէնևցայց տացից 9ի վսնս, տուր պայն 9ի 
վանս ♦ բաեպի գիտևս ևթկ րոտ այ վարի աևպիո , և. ա^ 
դօթս արա ինՏ ւ |^ւ պայս աոաոցևալ աւաեդևաց զհոդին 
իւ.բ 9ի ձևռս այ « լուաւ. պայսոսիկ ավճատիոս 9ի 
հիացմանկ անտի էրևալ ամնկաւ. 9ի վայր որպկո մևռևալէ 

ընթացևալինևլտս |^յլապիոս և արկևալքուր պևլ, 

րէրոպ»ե նորա կանգն և աց գնա և. աոկ ♦ պքէ կ ակր է 
նա աոկ • թոդկր պիս այսր մևսանևլ պի հրաշալիս 

տևսի այսօր տ յարա.ցևալ անկաւ. պսուրբ ևրևսղթ նո^ 
րա, արտասօւգթ ոէւոգևլով֊ դոձիր » փ*(ք ^ » որգևակ իւՐ 
•թապցրիկ» զիարդ *լ յ առաք ժամանակաւ. ճաոծցևր ք»և& 
պայդ որ և ևս այժմ՝ մահակից լիալ կի րարուցդ բոց* 
բաբկ զիարդ 4ջիպ եղիրճի չարա֊թ՚կ թշնամԼոյն , զիարդ 
անցևր ընդ իշիէանու.թիս և. ընդ պևէնտ-թ իմա 9 որգևակ 
իմ\ և. մտևր 9ի կևաևս յաւիտևնականս տ 

|#\ւ պայսոսիկ լուձրալ | ցապիոսի ք և. ապշևալ չալովդ 
ընթացաւ. առ վանակամն և. պատմևաց պ գործն ւ |^ւ և^ 
կևալփու. թ անակի վանականին անկևալի վևրայ ասկր ♦ 
հարսն “ճշմարիտ այ մևր և. դույսար օրրոց % մի մո^ 
ոանար պյրնտանևկիցս բո և. մի պվսևմական պայս փա^ 
րախ ք այլապօթևա պարգևիլև. մևէլիաՏաստութր արիսՀ, 
բար վարևալս հանդիպել 9ի կևանսն յաա֊իտևնականս 9 
և. Հ>և վայևքևլ դարթա/ոսթքՅն յերկնից րարա-թքսե > |քս. 
հրամայևաց ժամ% հ արկանել որ պի ժողովևսցքն ևղչւար^ 
բլի* ամենայն 11 *բրև. ևկքն ամևնևրևաե և. լու.աԱ պգործն 9 
զարմացան և. պարհուրմամի. ըմբոն և ալ փաո.աւ.որկքաե 
պած որ աոնկ տտաեչևլիս ։ մի ոՅե յևպթարցե միա^ 
կոնի կր է և. մտևալ յ ողֆղիք իբրև. էպ9անևաց պսուրբ և~ 
ր ևսո նորա 9 նոյնժամՏսյե բացաւ. աէլե նորա և ևտևս ♦ և. 
աևոևալ ամևնևցան փառաւ֊որ աոնկին պած որ աոնկ 
հրաշոդէ ւտսԽչերլԷս և. չրլյքաՕւկ օրքճաէկ փրկոէ-թՆ որա/ 
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կամթե ըեթսնալի գ թութիս նորա է |քս. մէծապէս օգ^ 
տէալթ էդին վևա 9ի գէրէպմսնի հարսնցՍ « 

\՝սկ հայրն նորա դամէնայն (քեչա իւր էտ յէկէզէցիս 
և 9ի վսնորէայս և. յ օտարանոցս և. յ աղքատս * հրամա^ 
րէաց և. էկն 9ի վսնմն և չրւէաց 9ի խցի դստէլն ի*֊րոյ 
•Արծապէս միփթարէյովյաստիւն յ որում* 9ի կէքնդսնու^ 
ֆ&էան դուստրն իւր դնէր յատակի * |^ւ կէցէսղնորա 9ի 
վսնմն ամս տամն% թողէալ֊ դէրկրաւորս փոխէցաւ յէր^ 
կինս 9 թ սպիրալ տՌրրձ աո. դսաէրն իւ֊րսյ | քփրոսքնէայ ա 

Վ*ԱՐ * 
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®|ւՆՕ աքս պոռնիկ էր 9ի րաղպքէն ք^քէքսանդրխսյ 
էգիպաացւոց % ոլի մէծատսն կամ* յադնուակսն ադյէ9 
և էր յաւուրս րրիստոևէոլթՆտ |հլյորժամ* էդև էր^ 
կոտասսն ամաց ք արհամարհ է աց դյութ ծնսղացն և 
պակսնէաց դկուսութին իւր , էրա գանձն իւր 9ի դարձ» և 
%Է չար ախտս պոոնկութ1ր < |^ս. նօտաւ 9է պանդոկի էլ 
յումէրէ ոչ֊ ինչ֊ աոնոյր փսոն անյագ ցսնկութ 2ր մարմԼ 
նոքն 9 դի էրթիցէն բսթդուվք աո. նա * և. այնպէս\ գէօթն 
և պչոասն ամ* թաւաչէր յաղթս մէղաց 9 ապակսնէր էւ 
դագյլէրիտասարդս 9է բորբդթուՏէ շնութ՚և ւ |^ս.9է միում* 
ասւուր աէրսսնէ ամբոխ բադում* որ էրթայքն 9ի ծախ9 
և տէղէկսնայր էրթէ ուր կամիցքն էրթալ* էւ գիտաց 
դի էրթային յ | յրուսաղէմ* փան տօսի սուրբ խաչին է 
դի էրկիր պագ էյ էն պատուակսն փայտին է |քս. ասէ 
9ի միտս ի*֊ր% գնացից և. էս* գիտէմ* որ յայեչափ մոդո^ 
վրդէնէքն էցէրն պոոնիկբ որ պէստ է իւրէսնց կին է |^ւ 
աոժամախ գնաց 9ի եովէղյն և. էմուտ 9ի նաւ* և փո^ 
խսնակ վարձու նաւուն գանձն իւր էտ նաւավարացն % 
էւ բադում* մարդիկ 9է նաւէյոցն ընկէաց 9ի խաղյա սրունկ 
կոսթէտ– է |^ւյորմամ* նաւէցքնյՀքրույսադԷմ\ ոլդադալ 
րէաց 9ի չար գործոց է 

|^ւ իբրև, էհաս տմն սուրբ խաչին վէրացման, որ 9ի 
սէպտէմբէրի չորէտտասսն 9 լնթսնային բադմութխն 
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ժողովըդեսՏՏ» յի»գ սուաւօտնյերկրպա գութի ածյնկալ 
խաշին ւ|է^« խաոնեցաւ և \^%արիամ՝ 9ի ժոգովսւրտին 
և էրրթայր պի**ի > գի * I/–֊ յ^ժէաՐ 
գնային 9ի դուոն եկեգեցւոյն ք ամեն երեսն մտսնկին 9 էւ 
|| ^արիամ* Յնայր արսատոյ , յշանգի ածային գօրութիւև 
•*Ը(ԼՀ/ խաչին արգելջյր շեա ար աստս ♦ և. բադում*անգամ* 
ք անայր մտսնելԼ մի»սյն և ընդ այԱէ և– ոձ կաԸաՅ ք 1Ւ 
«լ տայր /Յւյլ մտսնել սներևոյթ գօրութ ի սրբոյ խա^ 
չին 9 և. գիտաց որ վասն ւմսաոակ գործոէյ իլրոց ոչ֊ ար^ 
ժանաւորեցաւ մտսնելչ |^|այարտստոյ դրամն, ևնայե^ 
ցծալի վեր տես անկ 9ի վեր այ դրան եկեգեցւոյն գսրաոկեր 
ամենաորբու հւոյ ածստծնին՝ ունեչով֊ 9ի գիրկս իւր գաը֊ 
գայացեալ ածն մեր տ |^լ արաասուայից պագաասնզչ» ալ, 
դչրչեր և. սակր* երաշխաւորեա ք ամենօրհխեալ սուրբ 
կոյս ածածին, պի մտից յե կեգեցին և այլոչևս տար գանձն 
իմ* 9ի չար գործս պղծութէր տ Լս. 9ի բադում* մամս ելաչյ 
հեծեծանքի և դաոն արտասուօր ք և. առժամայն եմուտ 
յևկեոեցթն և. արժսնաւորեցաւ տեսութն և երկրպա^ 
գութՏ ամենօրհնեալ սուրբ խաչին յոր ժամ՝ հայրա^ 
պետն վերացուցանկր 9ի տեսա֊թի ամենայն ժողովրր^ 
դես&/ն է | \հ. եչեալ աուաիի ամենասրբուհւոյ ածածԳվխ 
սնկաւ 9է վերայ երեսաց իւրոց և երկիր եպագ 9 և ար^ 
տասաւպ» գոհսնայր 9 և. որպես յերաշխաւ&արկ ինդրկր 
ցուցսնելնմա Հանապարհ փրկութՆ 9 գի մի այլ դարձցի 
9ի Հէագստն իլր և. 9ի տանն է |հլ չուաւ ձայն որպես թե 
9ի պատկերեն՝ որ ասեր ♦ եթե սնցսնիցես ընդ (\որդա֊ 
նան 9 բարի հանգիստ գտցես տ |ք\ւ երթեալ աո. այր մի 
իքնդրեաց 9ի նմսնկ փոէԼ *ֆ ք առեալգնեաց երեր փհթր 
նկանակս հացի % 9ի Լ^որդսնսն 9 և. յեկեգեցի 
սրբոյն է^ոհամնու մտեալ աղօթեաց 9 և հագորդեցաւ. 
9ի սուրբ և. 9ի փառ. աւորեալ մարՏնոյ ճւ յարենկ որդւոյն 
այ է |;ս գտեալնալ անց ընգ հ|<որդսնսն և դիմեաց 
յանապատն է և մեծաւ վարազ» Հգնեալ ամս զլաէւասուՍ 
և. եօթն ♦ և որչափ բաւեաց երեր նկանակ հացին՝ °ք՝– 
ւգես հագորդութք 9ի նմսնկ ՛Հաշա կեր » և. գի» ոտ դալար 
հ վայրի ուտեր > ե. ոչ ձեո.օթն հատսնկր գքսոսծ» 9 այլ 
դներ գերեսս իլր յ երկիր , և ատամամբյխ որպես քք»– 
նասուն կրծկր և. ուտեր ♦ և. գայնչափ ժամանակս այն֊ 
պես ծկաց յ անապատին % 
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|^ւ յորժամ* կատարէցան աւուրթ կէնաց իւրոց , 
կէաց ած 9ի սիրտ "ճդնաւոր կրօնաւարի միում) սրսյ ա^ 
նուն ծր ոսիմոս% ոչ֊ հէրձուածողքն , այէ֊ ուղրյափա^ 
ռքան , ^ վանորայիխ ■ ^որդսնանու, էրթալ 9ինէրըսա^ 
գոյն ամնապատն տ է ասն է է֊ էթկ իցհ Ղթ. քնակէալ 9ի ծ ահ, 
էլայից այ է |հլ զյթսան օր շրքէր յանասրստքն և– աղաչիր 
լճ ցսւցսնէլնմա էթէ իցհ Ղթ. բնակէալս/նդ* և. 
մէնևին «ձ էտ էս զաղան կամ* էր է կամ* թռչուն • |^ս. 
յորժամ* զօր հասարակի աղօթմն կայր 9 տէսանկ 9ի ըս^ 
սէորաո վէմի միոք ստուէր մար գոյ, և. էխբհալնշսնաւ 
խաշին գէրէսն և. զամէնայն անձամբն 9 զի կարծէաց է^ 
րևմունս դի լականս տէսանէլշ էւ նկատէալ 7(շդրտիւ% 
տէամնկ ղէրանէլի կթան զի էրթայր 9ի կողմն հարաւոյ 
էՌրրկ և թուխ, մարմթ/ն սէւացէալ 9ի տօթոյ ար է զա^ 
կանն և հէր զլխսքն սպիտակ իբրև. զասր ♦ և. ընթ անայր 
ծէրունին է ՛) ոսիմոս զքյնի նորա տ |^ւ նորա զիտաչյէալ 
սկսաւ փախչէլ և. էրթէալ է մուտ 9ի ձոր մի % |ք\<. 
ժամ*է լան էր յէհ/^կէՍս ձորոյն ք էհաս է^Օ ոսիմոս յայսմ* 
կողման 9ի գրո֊խ ձոր ոխ ♦ ճւ մէծաւ էրդմամի ձայնէղ» էւ 
աղաչիր 9 զի կացցհ և. տէսցհ *խա • |/լ ^ սակ ♦ ււ^^Օ զ, 
սիմս» 9 ընդէՀր կամիս տէսանէլ զմէզաւոր կին « արդ է^ 
թէ յօժարէս զիս տէսանէլ^ ընկէա զչիիըխդ զի ծած^ 
հ^ՅէՅ ^ ե– շահէցայց յաղօթէց Հոց» |քս. 

ոսիմաս ղթիկունս իւր 9ի նա դարձուցէալ /խկհ*ք ըզ֊ 
մազէզինն • և առէալ պատէաց մամն ք*նչ֊ 9ի մարմնոյն է 

անկաե էրկպլէան 9ի Հէրայ էրէսաց իւր է անց և էր^ 
կիր պագին միմէանց ♦ ճւ բռնադատ էր մինն զմիւսն ա«.V 
նէլազօթս տ |Ն( կինն • Հ>էէԼ արժան կ մատուցանէլ 
աղօթս 9 ^ յյահանայութէան պատիւ ունիս ւ | 
ժամ* մատոյց ղաղօթսն 9 կան էխ է ցան « ճւ ազաչէաց (.) «լ 
սի մաս զկինն զի ճւ արասցհ աղօթս ւ |^«– նորա տա^ 
րածէալ֊ զձէռս իւր յէրկինմ յազօթս է կաց յռէյէայն . 
^ բազում* ժամս • Լս. տէսանէք զէա ^ սսիէմաս զի կա^ 
խէցաւ յօգս կանգուն մի բարձր յէրկրհ ք ճւ էրկէաւ ընդ 
միտս իւրճ էթկ հոգի իխչ֊ իցհ և. կէղծաւորութբ կայ 
յազօթս $ Լս. զիտացէալ կնոՀե զխորհուրդս մւոաց նո^ 
րա ճւ ասէ« ընդէր խորհուրդս բէրէս 9ի միտս ՀՈ էթհ 
էրևոլյէն ինչ֊ իցէմՀ հաւատա ինձ ք հայր » "ք ք/Տ» էւ/* 
մէղաւոր% պյպկս տէսանէս զիս • ած փրկէսցկ զմէ/լ 9ի 
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խաբքր9ւթ7ի սատանայի % |^ւ ապա ինդրէր ծելն /Յօ^ 

ղաաւթքւ |#^է նա հար ցաներ հիըհըե Հր պես իցեն 
ժարգքէկ յ աշխ արհի րրիստոնեությI, և ձրպկս թագա֊ 
ւորթ իսքելեն • |^<– ծերն աօ( ♦ մայր սուրբ , բարիղյլ 
ղսթիէրլ րո% ^ս. Օ ոսիմաս երդՏեեցուցսներ *խա պաաղ֊ 
մերնմա 9ի տղայութի ղցործս իւր քսոստովսնութրԼ ♦ ճւ 
կինն մի ըստ միոքե որպես վերագօյն գրեարե% պատէՌրաց 
և "Լ է"*Լ ԹաԳՀ/9 * 

|;ս. աղաչեաց կինն յ^Օ ոսիմաս ղի 9ի մեծի հքնգշա^ 
բաթսւե աւսւրն տարցե նմա հաղորդութքք 9ի պատուա^ 
կան յ օրքնացն♦ ճւ ասե%(նդ / խորդանան մի սնցսներ յասյս֊ 
կոյս է այլսնսա ինձ աո. ափն գետոքն * |^ւ դարձաւ 
սի մաս ի վանսն իւր > ճւ 9ի մե՞ծի հքնգշաբաթին ասույան 
ընդ երեկս կարկ ի սկիհ *ի սուրբ արենկ և մարՅնոյ 
որդւոյն այ , աոեար և. սակաւ թրքեայ ոսպն ղնացյեղր 
գետոյն և հոգայր եթե ձրպկս անցանե երանելի կինն 
ըի*դ ք^որդանան * արւժամսչյն եհաս կինն , և. արա^ 
րեար վնշան խաշին ի վեր այ գետոյն* անց ոտիպն որ^ 
պես ըն*ք ցամստ ֆի վեր այ 2յրոյն ք և գնաց առ ոսիմաս 
ճւ ասաց նմա պաշտեր պերերսրբ եսնն ք և գհաւ ա տամը 
9ի մի ած, և գհսցր մեր որ յ երկինս ք և. համբուրեցին 
պմիմեանս . 1ող9ղՒ* սրբութՆ • և հաղսրդեցաւ յ սքեմա^ 
հական իսսրհրդսքն > և. աոեար հատս յոսպանցն եկեր և 
ասե ♦ բաւական ե այս *ի պետս մարՏնոյս % |^ւ աղաչեաց 
գ () ոսիմաս գի 9ի միւս այր տարին անցցկ ընդ Լ^որդա^ 
նան և. երթ իցե յան ապատն 9ի տեղքն ուր տեսքն ղմի*, 
մեսնս « ^ս. արար ե ար ղնշսն սրբոյ խաշին *ի վերայ գե֊ 
տոյն% որպես քնգ կամուրք ոնց յ աքն կոյս ճւ դիմեաց յսնլ 
ապատն տ քԼ) ոսիմոս ուր ախ ու. թր լցեար գարձաւ %ի 
վանսն, և վասն ոշյհարցսնելոյ ղանուն պատ ուա կան կը֊ 
նոքն* յոյմ տրտմիր % 

|^ւ 9ի կատարեր տարւոյն անց (.) ոսիմոս նալովդ քնդ 
դեսն 9 և գնաց րսսն աւուրս 9ի տեղքն ճւ եդիտ մեոեալ 
ղերսնելէ կինն , ճւ ղմարմինն ըստ կարգի րրիստոնկից 
յարևելից կողմն ♦ և մերձ 9ի գյոլին եգիտ գիր յորուաՐ 
գրեարեր ♦ աբբայ ոսիմա ք թաղեճ» ղտաոապեալ 
|| %արիամայ մարմինս ք տուր հողցյ ղհողս ճւ վասն տեսան 
ինձ աղօթս արա ։ ես ննջեցի յապրիեյէ ՛ի մին յօր շարլ 
շարսնաց այ մերոյ % Լ\լ գիտաց սուրբ ծերունքն 
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ոսիաէաս 1րթկ զքիշէքքն էԸ*ԺՏ ԺՊ*՛94՜^* հաՂ^քՂ^րՏաս *է 
սուրը խոր հր դոխ յ խաց 9ի տևդքքե կրանկլէ կինն և հան֊ 
գևաւ 9 պոր ^() ոսիմոս 9ի հլսան օրն գնաց է |^ւ աէսսն 
ը-հէ յ՞ք**՜ “>ր*ո*քֆր թկ ձրպկս փորևսցկ դէրկիր» և. 
գաանալ 9ի յշսւմն օր *ի աէսնսն անհնարին թուկր * և. 9ի 
տարակույսի չէրալ^թկ հք^ձ. աըա***խ» և. տկսամնկ մևրձ 
| ^արիամայ աաւիւծ մի , և. գէտաց ևթկ յա/ առստկցաւ 
հրամկտյևաց ն§(ա փոր էլ ղէրկիրե ♦ և սկաաաւ փորէլպէր^ 
կիքքն որչափ բաւակօ/ն կր է |ք\ւ թաղէաց գնա էրաեէլէ 
ծէրն սաղմոս ի ւք և օրհնութրԼ և արտասուատ է |^ւ գար^ 
ձաւ. 9ի վանմն իւր ♦ պատմէաց մի ըստ աֆոքկ աաՈրնէցաՏա 
դվարս էրանէլւոխ |)^արիամայ է |քս. յ4*աք Հ^ոփրոնիոս 
հասքրապէամն | շրուսադկմի գրէաց դսրստմուր էրիցս էրսՀ֊ 
նէալև երջանիկ աղա իքն ոխ սյյ^ւարիէա/այ էգիպտուհւոքէ 

«ԼԱՐ* ԵԻ ^ԱԴ^Ա^ԱՎյՍԼՐՈԻ^ԻԻՆ 

ՄԱՐԻԱՄՈԻ ԵԳԻՊՏԱ8ԻՈ8 

ՈՐ Ի ՊՈՈ՝ՆԿԱ8 ԵԴ^ԵԻ 0 Ո Ւ Ր ք* ՃԳՆ Ո Ի Բ* Ե ԱՍ՝ Ր> 

6ԱՆԱՊԱ8Ի * 

^Ի»նՐՀՈԻՐԳ թագավորի ծածկելբարէպչ կ, և 
ղգործս աք տասրոդէէ փառաւյարագոխ♦ տանգի պյսպկս 
ասաց հրէշտակն աո. ՀՀոբիթ յէտ հրաշափառ, կուր ու ^ 
թէամն աչաց վէրահասքէցառթէամե ք և. յէտ այնորիկ ընդ 
վաանգսն ընդ որ կամեց և. յորոց փրկէցաւն 9ի ձէռն ո^ 
րաց ունկը բարէպաշտութե է ^^%անղի զթագաւորի °ւ 
սրսհկըսԼ գխորհուրդ ս% ամեցգուշութիւն կ ևւ կորուստ , 
և ըէէլ պաԹք ց գործս* հրաշափառ ասեձթն րէրկ ղվտասեգ % 

* շյ,աՏ~ա+1, 1^9~ւր$–^ V*ք«*. «■«- *րմ* լրՒր-ւ-Յ * ՞ր– 
Հ,աաՀաայ1 ոէք* ՚հ Փք 1աՒ■*» 1ա^ ՓմԼ 
«&<րր » *^ր ւր^Չ՚՚ք՚ր էք*օա–ա&* ք՚^ւ ք***ք$ * 

ղ**)" ՀաՏա)աՀԱ ա*֊ 7՛ |ւՀ^ալ^ ա^, 
•րք^» յան*~ *էէէ էՒ^ք^Ւր #քք– 
«ւ^9««. 4*լ 7՛ ♦•«ր փրա– ^ 7» «էէՏ» 

Ա^լ յ»յ*ք«ւք/«»1ւ* *է * 
%.էա, դ հև~.ըՀ Ո –րրէ** 

I 
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ք Հւստի և ես ուղիլ 9ի ըւութՆ աո 9ի յածեանն՝ եղե 
փոքսեալ* է և զգանձեալ ծ առա չին զվտանգն տեսանեքոաի 
սրոյ աոեայ 9ի տեաոնկ գտա զանգն՝ ինդ երկրաւ զայն 
թպթոյց, և զտուեաքն աո 9ի գործել ծածկեաց , պատ֊, 
ժութք հոգեշահ՝ որ մինչև ցիս հասեալ ոչ֊ երբեբ քոե֊, 
ցից է | ս. ինձ մի ղթ անհաւատ քիցի գրողիս՝ զոր օրինակ 
քուայ , և կամ՝ ինձ արուեստաւորել /քել ամենևին հա֊, 
մարել և յէթագս ղարհուրեալմեծութ 1րնկ տ || ասն ղի 
/Տնձ մի լէցի մեծին հակառակ ստել և վաճառական լէ^ 
նել բանին ք որով֊ ած յիշատակի ւ |^ւ զփղթրն ար հա֊, 
մարհել իբրև անարժան այ բան/քն մարմնացեըց մեծօւ֊, 
թ եան ք և անհաւատալորոց զայմն ասեն է ոչ թուի ինձ 
ոմն ել իրաւոմնս % եթե ոմանր այսպիսի գր աւորու֊, 
թ եան հանգիպեաէթ ք և ընդ հրաշափաոութիմն բանին 
թերևս հայեցեաչք , և զհաւատաչն տիրապես ոլ կամե֊ 
ցեաէթ > և նոցա Հ>ալիլ ^ղԷյՒ տ^Ը * Հա<^ ՂՒ ՅէոՅա 
տկարութ/էն ըստ մարդկային բնութեան զմտաւ ածել 
համարին հր աշափաոաբար զոր յա դադս մարդկան 
սացեալ էրն » | Կտկ ինձ այսուհեաև ղպատմութէր իրս ա֊, 
սեչովյ որ ըստ մերումս ազգի քինել զճաոեաը/ն ֆ զոր 
րինակ մեծն այն այր% զածեամն ասել և գործել ի մանլ, 
կու-թ^ֆ ուսանելով^ պատմեաց է ի)ի մի և այս յանհա 
ւատութի ձգիղի է օր ըստ մերումս ազգի զայսպիսի սրան, 
չեքիս քինել համարել ստնկարեչի ♦ .թանգի 2է"ըհ»Ը հո՝~ 
գւոյն սրբոյ ըստ ազգաց աո 9ի յանձինս սուրբս փոփո֊, 
քսեալս բարեկամս այ և մարգարես կաէըքե > 2քք օրինակ 
ածեաՕն ուսոյց ^ողոմոն % ||աւ</՝ ե այսուհետև մեծին 
աքնորիկ սկիզբն առնելպատմութեր տ 

I/# -* ըստ պաղեստինացւոց վանորեքին վարույթ 
և բանիւվ» զարգար ե ալ որ աո 9ի նոցոմնց իսկ քասնձար֊ 
բոցն մոնոզնականհթն սնանկը սովորականութբԼ և իրհթ ♦ 
#0 ոսիմոս եր անուն ծերոյն % ^\այց մի ղթ էմնուանակո֊, 
չութին () ոսիմայ է որ երբեմն 9ի դաւսՏնու թիմնսն ամԼ 
բաստանեալ այըսփաո զսա կարծիցե ♦ բանգի ս*յլսա 
և այլնա • և շատ ինչլ ե ընդ մկք երկստանչիւրոցն զալ 
նազանութե , թեպետ և ղմի ունքն անուանակոչութիմն 
երկպթանչիւրթն ւ \^այսպես տՕ ոսիմոս ուղղափառ <քիան֊, 

I |>էքև« յեպափսխևալ. ^ և ես լ*–ել պթեայիհսԽ երկս*.֊ 

ահաբեկեալէ 

□ւցւէւշտճ ե7 
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ձանց առ %ի զքսնչելի միուՅն ողրեՏն 9ի վսնսն պաղես֊ 
տինացղոց ընդ ամենայն առաք թնա. (միմն* որ ղինլև ք 
անցանելովդ և. առ ամենայն մողժկաըռթ7ր խորհուրդս 
եղեալ գիպոզ% )| ասն ղի ղա մեն այն ղէյանոնմն 1 աւսձ^ 

դ եալնմա, յորոց այնպիսի ղնա մրցմանս վարմողավն 
պկրթսղթիւնս պահեալ բաղույՐ ինլ և ինքն յսնձնկ 
իմացեալ հնաղսնգեցողցսնելինդրելովղմարմթէն հոլ 
գղոյն տ |^ս. ահա առ ի դիտաւորողթ ենկն ոչ֊ ինլ վրի֊ 
պեաց« քսնղի այսպկս յաղագս գործոյ ծերն րարե֊ 
նշան9 որպկս պի բաղմաց բաղում՝ սնգսսՐ առ *ի մեր֊ 
ձակայ վսնորայիցն9 կ ղի սրոց հեռի եղելոց% գալ առ 
նաք և. առ մա֊մկաըռթթ 9ի նոր այն վարգապետա֊թ՚կ 
օրինակել ճւ կսնոնիլւ 

|,«– Թեպհ տ այսպկս անելովդ յաղագս գործ ակ ա֊ 
նացն ծերն ղ2չսն 9 ոլ ամենևին առ յլնթ երցմանց հո֊ 
գևոր բանից ծուլացեալ♦ այլ մնջելով և. յաոնելով ճւ 
9ի ձեռս անելովդ ղձեռագորՏն, ղիերակրոցն ղհեշաալի 
ճւ ղրարի կերակուրն% յորմկ 7ճսշակկր հաղոր դելով որ֊ 
պկս սովորեացն 9 9ի գործն ողնելովսնգագար ոչն երբկք 
լռելն , այն կ ղսաղմոսելն յարամամ) և. կրթա֊թիւնս 
առնելով վարմ ամենայն գործոց % Հ^ւաղում՝ անգամ* 

ասեն և. ածայնոցն արմսնսնալ տեսողթեսնց գծելն* 
յածույստ նմայն ե ղելոց ըռսափայըռթ *եց տ |հլ սքանչելի 
ինլ ոլկ ճւ ոլ սնհաւատալէ ♦ ղի եթկ երանեալ են ւճ^ 
քուրք սրտէւք 9 ղի նղքա ղած տեսցեն 9 որպկս ճւ ասաց 
ակրն 9 ղմարմթմն՝ յայտ կ% ղք/կքեսնց մաքրելով և խոկա֊ 
լովյ միշտ արթնողթբ սնձին աչօք տեսսնեն ղածային 
տեսչութՆց ղառհաւ-աաչեայ՝ աստա֊ստ ղհսնդերձելոցն 
նոցա ընդունել գալետիս տ ասի այս () ոսիմաս 
ապըափաոյս առ 9ի նոյն քխք մայրական ծոցոյ 9ի%վսն֊ 
սյն գնա տալ ճւ մինչև, յիսան և երեք աՅն ինմա ղյն֊ 
թացս ՅՀգնոէ–թ1@ն առնել։ յետ այսորիկ նեղեալ 
յ ոմանց խոր հր գոց , որպկս ասաց , իբրև ղի լինել կա֊ 
աարեալ յամենայնի 9 որպկս թկ յայլ վարդապետող֊ 
թեան ոլ կարօտ գոլ քինթ* * քՀ%/ս » որպկս պատ֊ 
մեցաւ. 9 առանձինն ղմտաւ. ածկր ասելովդ թերևս իցկ 
1ի վէրայ երկրի միայնակեաց նոր քնլ աւ֊սնգելինձ 

է 8#քթ–.5յ* հխեանսհ է 3 ո*1տ»»եր ՞ձ* 
Գ 6*րքձ»Աձ անդֆլէ 

0ւցւէ՚ւ26ճ 
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կամ՝ շահեցուցանեչ ղիս կաք ալ գոր ոչ գիտիցեմ) և. ոչ 
գործեցի գտեսակ 7ճէնութԷ • թերևս գացի յոլաց յսն*. 
ապատի իմաստասիրաց այր , որ ըստ գործոց և կամ՝ տե֊ 
սութեց վերագոյն թան էյիս տ Օ այսոսիկ ծերպն գմաաւ 
ածեաչ /(օրինակ ք 9ի Հէշւս^ ոԱև եկաց ասելով♦ ձ 
սիմս» ք ագնուս/պկս ապա որպկս կար և լի մարդոյ 2Հգնե+ 
ցար ք բարիպթաբէնր և զ&էնութՆց գրնթացս արարեր ♦ 
բայց սակայն ոչ պ> 9ի աէարգիէլ որ ունի պկատաբեախ • 
այչմեծագոյն կ ՝ճգնութին որ աոաքի կայ թան 1 գան^ 
ցելողն ք ահա թկպկտ ճւ դութ ոչ 2ճ»նաշկթ պապաունիսԽ » 
|։“<յ(Ս քէ &"ձէէցևս և. դու. թկ Օքէչափ 1րն որ ՝ի փրկութքի 
ճանապարհդ , էրչ յերկրկ թումԱկ ճւ յագչչկ թումԱկ , 
ե՛լ ի տանկ հ°ք *թհ/% ՂՐ€ օրինակ ճւ |բրահամն աքե՝ որ 
9ի հ»սյրապետս բարենշան , և 1րկ 1ի վսւնսն որ մօա 9ի 
•խորդանան գետ յարաՅեացեալէ 

\**»կ ճւ իսկ ապա ծերոյն հետևեաչ հրամանի» ելա^ 
նկ 9ի վանացն յորում* *ի մանկութի կր միանձնացեաչ 
և եկեալ հաս անկ 9ի / խորդանան , որ 9ի գետս սրբա գոյն ք 
առաջն որ գե աչ 9ի կոչողին ք յայն վանսն% գոլ/ ած նմա 
երթ աչ հրամայեաց % |յս– բախեաչ ձեոամբն գօղամա՝ա 
նեակ դրամն» հանդիպի նախկի միայնակ եցի է որ ը»չ 
դու/ճն սլահկր ♦ և նա գուշակ կ վանականին ւ նո^ 
րա ընկալեաչ գձև ճւ գսովորականութ *ի երկիւղածակէմն 
տեսանելովՀ արարեաչ ըստ մոնողն ական ձևի գերկրպա^ 
գութիւնն , ճւ (նկալեաչ աղօթս ք եհարց գալս • ուստի 
եկիր 9 եղբայր , և է^ր վասն տարւապացեալս եկ իր աո. մե»չ 
ծերս է Հ) ոսիմաս պատասխան եաց ասելովՀ յա֊ 
էյադս թկ ուստի էԷ**)ս ասեչոչ ինձ կարևոր , բայց եկի 
վասն օգտի ♦ .թանգի լոկի վասն ձերոյ մեծութ՞և և արա 
մանի գովեստի , ճւ կարկ * լի»տանեցուցանեչ գանձն 9ի 
միաւորութխն այ մերոյ ւ |Նէ ցնա աբամն • ետչ 
բասյր » ած որ միայն կ բմիշքլ մարդկային հիւստնդութ Նց , 
նա ճւ թեղ ճւ մեւչ ուս ուսցկ գածայինս կամսն , ճւ աոա^ 
նորգեսցկ բօլօրիցս աոնեչգաէսյելչականն ♦ վասն գի մարգ 
մարդոյ օգնեչ ոչ կարկ , բայց իւրպթանշիլր ղթ ինթեաճտ 
գգուշասցի հանապա»չ և արթուն (քնելով֊ մտգթ գիրա^ 
լացին գործեսցկ 9 գած ստացեաչ գործելոցն օգնական % 

1 8'րէ^ քմԽէ ղ 0«րյ,է«^է կարք, I 
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ղի ասացեի սերն շարժեաց ղմեգ տեսանե֊ 
լով դաաէւապեաԼ զմեր ծերու.թ“իս , մնա ընդ ոԸՈէԼր 
հետև, վասն այգորիկ ♦ և ղամենասքն դմե/լ կերակ֊ 
րեսցե հՈէԷլ–էէք^ Հէք՚փհհթ հովին բարի որ ետ ղանձէր 
փրկաես վասն մեր , և ղէ*֊ր ղոչխարսն կոչի յ*մեու.աեկ % 
յԼ) այս ապա ասերով վանականիՏր% ^() ասի մաս խոն ար֊ 
հ^ՏՀ/Տ ծոմեր, (ակ և (ակ երկրպագեաց, և (մնդրեալալ 
ղօթս% մնաց ՝ի վչֆքնսն յայն * 

| ս. ետես ծերս գործովր և տեսա֊թլկ» պայծաոա^ 
ցեալս և հոգիով ջերմս և տեսան ծաոսայեալս« յանղէ 
սաղմոս երգ ուռթիս և անդադար մ ու. մ կարս, (մի ոմնելովԼ 
յարա մամ* յաղօթս, և. ղձեոադործն միշտ 9ի ձեոս «ւ^ 
^նեյով՜ և սաղմոս 9ի րերան » բան դատարկ աո. 
նոսա «լ րաղպըավարիւր ♦ հոգ իբաց նոցա <*յլ կր պի^ 
տոյ է ծ ախր կեր ակր ույ տու.եալև համահաւասրեալ և 
հոգը աշխարհականը իսնիւ. պա2ճէւ.ճեաէի և ոչ֊ ա^ 
նոլյամր աո. նոսա ՚ճանաչիւր « այլ մի և միայն կր փոյթ 
%այա ամենեքյան ղիւրստանչիւր որ որպես մեոեալգոլ 
մարՅնաէյ իբր միսնգամ* աշխարհի և սրոց յաշխարհե% 
յամենայնկ մեո եալ և ոլ կեալչ |քս. կերակուր անեին 
սնծախելի ղածաշանլ բանս ♦ կերա կրեին ղմարմինս 
հարկավոր օր միայն , այս կ հացխ– ^ քթով» որպես ի*–֊ 
րպթանչիւր ղը շարմիւր» հրամայեաէթ ածային սիրով % 
^() այսոսիկ ապա ոսիմաս տեսանելովշքնկր յգյմ % 
նկրտեալ յատւաջադեմսն միշտ, աճեց ու.ցսնելով֊ ղին֊ 
թացս իւր , և ղապյափափագողս 1 գտեալ ավնուապես 
ղածեան նորագործելով պ դրախտ % 

|յս. աւսւրց բապմաց անցելսց մերձեցաւ. ժամանակն , 
ղոր օրինակ ղմեծվալելուլ ղսլահմն կատարել րրիստո^ 
նեից սո֊սնդեալե * նախ մաքրեալ գքքկըեանս յ ածային 
չար չարանայխ , և յարու.թ*Շն տեաոն երկրպագու.֊ 
թիլն է դրսն վանացն սշ երբեր բացերյյ , այլմիշտ 
ւիակեալ անելով, և ասնլով֊ անցդ ապկս գմոնողոնաին 
ղճ՜դնա֊թին • յշսնղի և ոլ երբեր բսնալ% բայց եթե 
մոնողոնգըն վասն կարևոր իրաց գայր է Հանդի անա֊ 
աղատ եր աեղքն , և դրացեացն մոնոպոնացն ոլ ւԱնկոխելի 
•Գ^է այլ և անծսնօթ ւ | ս. կանոե ղախպիսի 9ի վե֊ 

I գուպյսփափագ-զ ղյձաաևալ ։ 
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րուստ% վսնասան պասհեալ* վչան սրոյ 9 որպես կարճեմՀ 
ճւ աճ ոսիմաս յա^ վսնս էշաճ տ 

^ճ%այց եթե կսնոև և. կամ* ձրպկս պահեաէ լի^ 
նկր 9 աստուստ ասացից % \փւրակեէ յորմկհետե աւսււ^ 
քքն շաբաթն սկսսնել պահոց սովորեաց կատարեր աւ^ 
տուածեսն խորհուրդ ♦ յայտ ե թե ըստ սովորույթ են 
իւրպրսնչիւր որ անապակ*տնագործ և կենդանարար խոր֊ 
հԸԸՂհք հաՂ2ՍՂ^€ 1 I#՝4՛ աայլ ինչ֊ կերակրոյ սովորակի 
լինեին ճաշակման ♦ այնպկս ապա ժողովեին ամեն երևան 
յաղօթ անոչքն և ճունրդրու թ-Ձն * յոլովադունի ողողին 
տային միմեսնց ճերլն • և գիրկս զվանակսնաւն արկս»֊ 
նելով իւրպրանչիւլտն 9 մատուցանեքն երկրպագութք»« 
աղաչե-քով֊ աոնոպլ փոխանակ աղօթս 9 և ունելով֊աոա^ 
քիկայ մրցումն 7էգնա կից և. ճանապարհորդակից է | V*. 
Անցիկ եզելոց% դուոն վանացն րանայր ք և սաղմոսաբա^ 
նեչոփ զուգաձայնաբար զտեր լուսսձւորութիմն խՐ և 
փրկիչ֊ ի*ք՝* տհր պաշտպան կենաց իմոց ես յումԱք֊ եր^ 
կեայց 9 և ըստ կարգի զթոլոր սաղմոսս 9 ելանկին 9ի վա^ 
նացն ամեներեսն 9 մի միայն կամ% բազում՝ անգամ% եբ֊ 
կուս պահապանս վանացն թողեալ* ոչ֊ զի պահեսցեն 
քւաւ քի ներրս շտեմարանեարան 9 րանզի ոչ֊ ինչ֊ գգյր նո^ 
ցա արժսնիր զոդոց յափշտակութՇՀ այ՚լ^զի մի աոյանց 
պաշտաման զաղօթանոցն թ այց են . և իւրպրսնչիւր որ 
նոցա պատրաստեր * զկերակուրն որպես կարեր և. որ֊ 
պես կամեր • վա*ն դի ոՏն *ի %ոցանէ~ն հաց տաներ աո. 
*ի պետս մարՕեոյն զշափաւոլն 9 իսկ ոմն թուզ֊ և միւսն 
արմաւ. և այլբն գարձեալունդս աո. 9ի թրքել քրովյ իսկ 
միւսն ճւ ոչ ինչյ բայց միայն զմարմթն իլր և զհանգեր֊ 
2իվն զոր ղգեցեալն եք * կերակուր որչափ բնութքի» 
հարկաւորեր ք բուսեալ֊որ ըստ սնապատին բսնքարովր % 
I/*. կանոն իւրպրսնչիւր պ> քճտն աոանձինն ♦ ճւ օրփ* աո. 
նոսա անվրեպ գս/ր ք>ձ ճանաչելն զընկերն թե որպես 
սրսհե ե. կամ՝ որպես միւսն վարի է ք Հմանց ընդ Լ^որդա֊ 
նան իսկ և իսկ անցեալթ հեռի 9ի միմեսնց որոշեին ք և 
րաղպր ունեք*** զսնապատս 9 ճւ ոչ֊ ղր 9ի. նոցանեքն եր^ 
թայր աո. չնկելն ♦ այլ թեպեա ե. որ տեսսներ *ի հե^, 
ոասասնե զլնկերն գալով֊ աո. նա կպս » իսկ և. իսկ 9ի 

1 8#րէ*“«1է& լք* պաարաաակր ։ ■ 
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քսաց խոտորեք աո. ֆէ նայն կոյս երթաըյյ և աֆւս կողՅե 
դնայչ7» քնթեան գոլով և. այ , սաղմոսովդ յար աժ աժ» և 
կելէակՕ*Ս հաՂՀ€Գ^*Ս գսահմանեալ֊ժամու. % \\յսսքես 
պա գթպորն կատար ե աէ պսչահսն% գաոնայքն վչմնմն 
կխրակեթ որ նախ րան ղկենդս/նագործ փքկչքն ^ ^ 
ոձրըէչյև յարոսթքւ, զոր տօն նախատոնակ հանդերձ ծաղ^ 
կավն գեպեւյկադէտակ վայեչչոսթքԼ տօնե եկեղեյյէ \ |^\ւ. 
դաոնասյր ապա քււրօտսնչիւր րտ անելով֊ ղթտեսն մշակ^ 
ման վարձ ք զգէտակցոսթքքէ անելովդ ՛ճանաչող֊ վաստա^ 
կովն% թե որպես ճգնեցաւ. • ոչ֊ ղը հարցավմնեք լւնաւվն 
պյնկերն , թե որպես կամ՝ որով֊ օր թակալ, պնախան^ 
ձեալն կատարեայ ղմրւյու.1քե աո. հոգսով» փրկոս 

| **յսպեԱ ապա վանավ» այնորէկ կանոն , և. այսպես 
ապա ավնոսարար ավարտելով* րանգի էսրարանչէսր ղյ> 
նոյյա յանապատ չքնելով^֊ ընդ ճգնադրամն այ ըստ քէն^ 
յ>եան ճգներ » ®ձ հՒ մարդկան հաճոյ չքնելով֊ ըստ յյոսյյ^ 
մսն պահեալ֊չ ոսստէ ապատ գոլովաո ՝(* մարդահաճոս^ 
թենե ք մքյարան 1 դատապարտ % * ^ճանղի որ վասԽ մարզա 
կսն եղեալ և աո. հաճոյս մարդկստն կատարեալյ ոչ֊֊ 
քնչ ամեն ևվն օգտեցոսչյսնեն պգ որ ծ օնեայսն , այլ և քա֊ 
գոսմ՝ անգամ՝ լքնք* պատճաով* թասու, արարողքն « 

(^այնժամ՝ ապա և ոսէմաս ըստ սովորակսն վա֊ 
նավն կարգ է ընդ Լ^որդանսն անաչեաչ է սուղ֊քնչ և նո^ 
րա րարձեաչ֊֊ պաշար աո. պետս մարմնով» > և վէքվն քնրն 
ղսլատաոատոսն հանդերձքւկն զոր պգեչյեաչն եք > և. ապա 
զկանոն կատարեք գնալով֊ ընդ սնապատն« և ժամա^ 
նակ կերակրոյ առնեք պհարկասորոսթես րնոսթէսն ք և 
ննջեր *ք> յերկրէ սոսղ֊ քնչլ գետնատարած եալ֊ ըստ պխ. 
տոյք»վն չափասոր րնոյ ուր և. նմա երեկն հաս անեք է | +սկ 
*է խսքագս/ն աոասօտուն յարոսչյեալ դարձեալ֊֊ սկսալ, 
ներ գնալ֊չ անելովդ միշտ քփսյթ շար մ մամն % |\ւ րի չյսն^ 
կոսթ*ֆ ապա եկն% որպես ասէք% ըստ անապատքն 9 յոս^ 
սա/յեալ թերևս գտսներ ղոթւ հտ/ք քնակեաէ֊ կարող դո՜ 
լով օգտեւյոսչյսնեէ֊ գնա հոգեպես ըստ փափագման ան^ 
ձքն նսրա ♦ վասն որոյ և մոսմկալոսթեամրլ գչյնաչյմն աո 
նկր ք որպես պթ փոս թալով֊ յ օթ եվան քնչյ 

|^ւ էրը արար րսսնօրեայ գճանապարհն ք յ աքն ժամ՝ 

I ք |քէ|«» էքք Հսոքան դաաապարա * 
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էր հաս 9ի վեցերորդ ժամ* աւուրն , հայ էր էյ էր ալ յ արևե էս 
կոյս կատարկր ղսովորական աղօթմն • տանդի սովորեաց 
դսահմանեալ ասու՜ր էխ Ժամ* տանել 9ի ճանապարհսր^ 
դու թեն փոյթ– • և փղրր ինչ յաշխատսւ թ՝Էն հաեքչէլ 
կայով յոտն , աո. ^ սաղմոսել և ծոմեր դնել և այս պկս 
աղօթկր % | \ւ ահա մինչդեո աղօթկր նա 9 հայեցեալ 
յ երկինս անսայթ պրելի հայեցուածովթ , տեսանկր յա^ 

մկ կողմանկ , յ որու՜մ*՝ կաց և ալ յոտն դվեցերորդ (^աք^>լ 
• աղօթկր , ստուեր երևեալորպկս մարդ կախոց մարՏնոց « 
և. դաո՜աթինն վրդովկր * երևոյթ ինլդքս՜ական դախ կաքԼ 
ծեցեալ եղև ^ դողման * և. էլէտեալ դինին նշանաւ խա^ 
չիմն՝ դերկիւդն հելտեալմերժկր է վասն դի ահա և. դկսՀ. 
տարու՜մն իսկ ունելով ադօթիցենորա 9 դարձեալ տեսա^ 
նկ (.) ոսիմաս գոմն աչչտ իսկ ճշմարտապկս՝ գնալով 9ի 
հարաւ. կոյս* և. մերկ գոյր երևեալն սեաւ մարմնով, որպկս 
էյի յարեգակնայինն սևացեալ բոցոյ , և հերս 9ի գլուիէն 
ունելով սպիտակ որպկս դչսսր < և դախ սակաւ՜ 9 իբրու, 
դի ոլ ասելի տան դսլարանոց մարմնոխ աճՆցեալ պայն % 

|\^ա () ոսիմայ տեսեալ և 9ի հրճուանս աո. 9ի փա^ 
փագմանկ եղեալև ցնծացեալհրաշափաո տեսլեամբն է 
սկսաւ ընթ անալյսո նա կոյս * և փու՜թ այր աո երևեալն ֆ 
ու րախացեալ յոյժ դու րախութ իմն անպատմելի * տան^ 
դի, ոլ կր տեսեալ 9ի մկք աւ ուրցն աքնոցիկ դտեսակ 
մարդկային և կամ* այլ ինլ կենդանի և կամ* թոչոմն 
և կամ* բնաւ դքյերպ ցամարախոց կամ* ստուեր ինչ% 
|ւ/եդրկ ապա ճանաչել թկ ով էտ իցկ և կամ* որպի^ 
սի երևեալն ք յուսով թկ մեծամեծաց ոմանց տեսալ 
լինիցի տ իբրև ետես նա պ յ() ոսիմաս գալով9ի հե^ 
ոաստանկ ք սկսաւ ընթանալև փախչել ի նմանկ աո 9ի 
նելտսադ ոխ անապատն % Օ ոսիմայ որպկս մոոա^ 
ցումն արարեալ ծերութեն ի լրում՝, տա կա լին դաշխա֊ 
տութիմն ճանապարհին աո ոչ֊ ինչ. համարեալ, ձգեաց 
դիէնրն աո 9ի հաս աներ փախ ույերին աո 9ի նմանկ* և այն.լ, 

պկս հետամուտ եդեալլինկիս սրա գոյն (.) ոսիմայն լխ֊ 
թացրլ , և աո սակաւ սակաւ մերձեալլինկր աոփախու֊ 
ցեալն է որպկս մոտարկեաց » ահա իբրև ձայնին այ^ 
նուհետև լսելէ լինել սկսաւ ա ղադակել ծերն և այս^ 
պկս ձայն թողուլ հանդերձ արտասոււտ ասելով* վասն 
կ*ր փախչիս յինկն աո 9ի ծեր ոլ մեղաւորկ , ծաոայդ ճըշ^ 
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մՏպւաքետ այ « մնա ինձ ով֊ ղթ և իցես վասն այ , յա զագս 
որաէյ և յայսմ՝ անապատի րեակիս , Յնա ինձ տկարէ և 
անարժանի վասն յուսօյն զոր ունիս աո. *ի յայսթսնեաց 
փոխատրողթի♦ կա3 րաշխեա աղօթս և օր հնութի 
ծերոյս վասն այ որ ոչ֊ երրեր ղղթ արհամարհի է է) այ^ 
սոսիկ €) ոսիմպյ հանդերձ արտասուօր ասելովդ հաս քան 
ընթանալով >ի տեղի ինչ, Աք երևեր որպես հովիտ քնչ, 
վասն ղի այւ^ յայնպիսոսմն վի2Հակեց աս ցոսցմՕն $ |^լ 
որպես հասին յասացեալե յԱքյ** տեղի՝ փաիաւցեալն եք 
և ել֊իսկ և իսկ եկաց իքդ միսս կողմն > |Աքք Օ ոսիմա 
աշիրատեալլև ոչ֊ ևս կարացեալ ընթանալ եկաց ի միսս 
կողՅն հովաա տեսակն տեղսոյ ♦ և յասելադրեաց արտա^ 
սոսս աո. ասր տա սոսս , և %ի հեծ ութիս հեծմունս , որպես 
ղի ղաոաւելոսթի հեծ ու թե՜ նորա ե *ի նմա լսելյ 

Լ\այեժամ՝ ապա փախուցեալն այն մարմին այնպիսի 
ձայն արձակ ե ♦ հպլր Հէ ոսիմա, թողոսթիսն արա ինձ 
վասն տեաոն • ոչ֊ կարեմ* դաոնալ֊֊ երևել Հ.եղ֊ այսպես 
յ երեսս , Հանղի կին մարդ եմ՝ թշուաոական և մերկ 
որպես տեսանես , և ղամօթ մարՅնոյս անծածուկ ունե֊ 
լրվ* եթե րնաւ կամիս սսմեհոսյն իրգթ մեղաս որ ի 
վնոք քէ**րհել աղօթս, ընկեա ղուսանոցակդ ղոր անիս 
արկեաէյ որպես ղի այ դու. ծածկեցիր ղկանամեցեկան ղի^ 
մոլ տկարութեանս, և դարձայց աո. Հ.եղ և աղօթս ա,, 
ո֊ից ւ Լ\այնժամ՝ դողումն և սարսափումն (ա/է ղ֊ Օ 
սիմաս | որպես ասաց Օ ոսիմաս% թե հոձի՚ա3 ժա֊ 
նոսանե ♦ յլանղի սոսրր եր *%/(&* ե յաղագս աստուածայ^ 
նոցն իմն ծանեաս , եթե ոչ֊ անոսամխ գնա կոչեր գոչք 
երրե^ տեսնալ֊, ղորմկ ոչն երթեր եթե ոչ ղի 
յաոաքցիաութեան չշաքալա/տ եր Հէ՚քհհթ. պայծաուա^. 
ցեալ* |^ւ արար ապա հանդերձ փութով ղՀՀրամայեալն ♦ 
և հանեալ֊ յիկլշէրնե ղոսսանսցսմլն ղոր աներ հթ* ե 
պատասյատուն , քմմլեց 9ի վերայ նորա *ի վերք կ*յս գնա֊ 
լով֊ կացեալ։ նորա աոձրալ ծասծկեաց գինին որչափ 
կարաց ծածկելղմասն ինչմարՅնոյն ղոր պետը եթ* ծած^ 
կել Հլոն ղայլան , և դարձեալ աո. ի) ոսիմաս ասե • 
գինչ Հեղ֊ կաաՐ եղև , հայր , տես անել ղկք*ն մեղաւոր « 
ղթնչ ի^Աքրելով տեսանել կամ՝ ուսանել, որ ղայատսէն 
աշիաաաոսթիսնս ոչ յապաղեցեր ցուցսՏնել% նորա 
եանր կրվեն ալ֊ իՏնդրեր աոնաասլ օրհնոսթիւն ըստ սո^ 
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վսրութէ՝ տ յմանապևո և սորա յխկևցևալգինքն յևր^ 
կէր ք կաքթ* ևրկպթանչիւլտն յևրկար 9Է վևրայ ևրկրէ 9 
ևրկպթանչիւր ղթ իքնդրևլով. որհնիլ մԸ^կ^^** * ^ ոք 
(քեշ֊ այլ գոյր րէլ աո. յէւրպթանչիլրոցն տ 

| \ւ յևտ բաղում՝ժամուց ասաց կէնն աո. աաէմաս • 
հայր է) ոսէմա ք պատշաճ՝ և ճւ ագօթևէյ 
վասն գի թահանայութ% պատուոՏխ ևս պա տոլ և ալ դու. 
առ 9է ր ագմաց , և սուրբ. սևգանսյն մևրձ կացևալ և բսՀ. 
գում՝ անգամ՝ ածայնոցն խորհրդովս ևղևալքխորհրդա^ 
ծա. տ |^յօ ապա ^() ոսէմա ևս մևծագոյն ևրկէւղիւ մէրԼ. 
ցումն ած և ալ փոխարկևաց ♦ և 9Է դոգման ևղևալ ծևրն% 
թրտունթ հոսկէն 9Է նման և» հևծկր և֊ գ&այմն կտրա^ . 
տևր » 4– սակր առ նա կտրատևլսվ֊ ձայնիւ և սովորական 
խորշմամբ գարհուրևալ և֊ 9է տևսութ ևնկ նորա • ձ մայր 
հոգևոր ք դու. առ ած 9է վևր գնացևր , և յոլով մասամբ 
յաշխարհ և մևռևալ հանդէպէս • և գար* յայտնապկս 
գևկուցանկ պարգևևալդ տևղ Հէորհ սքքրէսէէաֆ% *քէ" 
յսՏնուանկ կոչևլ ^ աս և էյ որ ոլ ևրբկթլ ևղևալ 
տևսալ• այլթանգի խորհտ ոլ ա9լ՝ *Է պատուոյ ճանաչի է 

ա» բարուցն նկարս»գրևալ սովորևաց , ք0Լ օրհ^ 
նևա վասն տևառն և շնորհևա աղօթս կարօտևրյյս 
տոքքգդ կատարևլութէընգդէմաբանութ ք 1 « |\^ա Թհ1Լ– 
տուևալծևրոյն% ասաց կէնն ♦ օրհնևալկ ած , փրկութև 
անձանց մարգկան խնամատար տ () ոսէմա ասևլով^ 
գամէնն ք յարևան յևրկրպագութևնէն էւրստանչիւլւ ատ է 
|^ւ ասաց կքՏմն առ ծևրն ♦ էքր վասն առ էս մևղաւորս 
ևկէր • մարդ • հէմ՝ գմևրկ 9է բորտ առստէնսւթևնև 
տևսանևլ կամևցար գկէն համայն « վասն գի թևգ. լխորհս 
հոգւոխ սրբոյ առա^նորդևաց որպկս գի սպասաւորութէ 
էնլ կատար ևսցևս գսրստշաճն * |Նա ^ նախ և ա^ 
ռաքքխ ք թկ գի արդ տրէսաոնկէց ագգ թաղստավարևալ 
որպկս թագաւոլտ , որպևս ծկևղևցէթ տ | Կ»կ ծևրն ասաց 
չքնա միով բանէւ ♦ ||^^ւ խՐ, բոլոր է աղսթէւր 
ձևրովթ գխաղագութէ բար և կարգ շեորհևաց տ | \յլ/խ* 
կալ գանարժան ծևրոյ գագաչանս 9 և ագօթևա վամն 
տևառն յագագս բոլոր աշխարհի և յագագս մևղաւորէս 9 
գի մէ անպտուղ, անապատիս այ սոր է կ ևգիցէ էմս տկա^ 
րութՀ»* նա առ սա սլատաաէա/նևաց♦ թևղպա*ոևհ 

է Լ*ք • վեգպթՏսբանութեան * 
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4 » հ^քքւ* ոսիմաս ք ղթահաեայի պսրստիւ. ոմնէլ յա*~ 
դադս իմ* և֊ րպըրիչյ աղօթ էլ րասնպի 9ի սոյն յս^ս և վի֊ 
՝2ճսկէալ էս • համայն վասն ղի հն ազան դու թք 1 կա տա֊ 
րէլ հրամայիմխ 9 ղհրամայէսղսն աո. 9ի րկն րարէյօժա֊ 
րապկս արարից տ |^ւ. պայս ասէըսի դաոնայ յարևէյս 
կոյս և ղաչսն աո. 9ի յւարձունս համրարձէալ և֊ ղձէոմն 
աարած էր ալ սկսաւ. աղսթէլշրթ անցն միայն շարմէըէվՀ 
իսկ ձայնին ոչլ լինէըսէըէէչի է ՀՀէ֊ստի ոսիմա ոչ֊ ինլ 
յաղօթէյխ կարաց նշչ/Լյրևլ, բայց կայք յոտն յ երկ էր ՝է 
խոնարհ ակնարկևյովշ և էրդեոյր պած վկայ աոյաֆար ֊ 
կութ էսն, էթ֊կ իրրև էտ էրս վնա յազօթմն մամանա֊ 
կէալ սոււլինլ ի վէր հայէչյէալոր աս֊ 9ի յավնարկու֊ 
(Յ֊էքնկ ք և. տէսանկ 8 րարձրացէալյյնա Հքծրկրէիյոդս կա֊ 
խէլտէաղօթկր ։ Լ) այս իբրև էտ էս , աո֊աւէյագոյն էր֊ 
կխյյիւ. ըմչւսւնէաԼ ընկէաչյ ղիերն 9ի գէտինն 9 վիմէալ 
^թրտոմնր և յոյմ 2ՀգնութրԼ 5 9 ոչ֊ ինչ֊ յւնաւ. րարրաոէլ 
իշխէչյէալ րայչյ աոանձին միայն ասէյով֊ յոյովս մո֊ 
չոփւ#1 ակր սղորմԽա • 

|^ւ խոնարհ մամի 9ի վէրայ էր կրի ծէրն 9ի խորհուրդ֊ 
սըն գայթակղէալ մի արդէօր հոգի իցկ և. պաղօթէչն 
կէրպարանի • |^ս. դարձ է ալ յ էտս կնոքն՝ ❁ յարոյչյ զհայրն 
Օ ոսիմաս ասէյով֊ պայս ♦ պք գթծպյ աքԼքլահէպքԸ > 
հուրգրդ խսւովէչյա-չյսնէն% թկ ոգի է մ* և. պաղօթէլս 
կէրպարանի * հաւատա 9 այր դու. » ղի կին է մ* մէղաւոր 9 
սակայն մկրտուՀմյԼ հոգւոէքն է մ* պարսպի ալ՝ և֊ չէ մ՝ ո֊ 
գի 4 9 այլ էրկիր և. մոխիր և մարմին էէՐ րպոր , ոլ 
հոգևորական պմտաւ. ած է ալա |^ւ միանգամ՝ ընդ աս էխ 
պայս էյԿթհ գինին նշսնաւ. խաչիւն ղիակատն և ղաչսն և 
ղշրթունսն և պսիրտն ասելով պայս • հայք Օ ոսիմաս 9 
ած պէրծուսչյկ պմէզ֊ 9ի չարկն և 9ի դարանակալու֊թ էնկ 
նորին , ղի յոյմ հակառակ կ մէպ֊պօրութքնորա • այ֊ 
սոսիկ լուէալ ծէրոյն ընկէաչյ գինին և կալաւ. պոս*ի էյ նո֊ 
րա 9 աս էյս էի հանգէրձ ար տաս ու օը ♦ էրդ&նէչյուչյսնէմ՝ 
պթէղյի ած մէլ»ք որ 9ի կաս. սկն ծնէալ վասն որոյ 
պայդ ստաչյէալէս պմէրկութի, յաղագս որոյ պայդ մար֊ 
մինդ այդպկս ծախէչ/էր ♦ մի ինչ֊ թստուչյսնէր յինէքն 9 

| 8°րէ^ա1է^ մնգՀաոէ֊թիէ֊ն 2 է»ք կաեպէեաչափ % 
աարել քհրպյ է*• • պաասւՀ֊ 3 Լ-ք . յղյժ ահաբեկ եալւ 
րաե հեաղաեգէոՀքէ էսՅփէֆ է 4 6»ք յ*–1Ի <րՐ»1«*1րր և չիք *դֆ» 

□ ւցւէ՚126ճ ե7 



305 *յսւր* 
այլ ղամենայն որ յաղագս տո քճտեսն ալատմեա ինձ, 

որպկս ղի ղայ մեծ ութին արասցես ղեկսւցեալ տս/նղի 
իմաստութքէ ծածկեալ և. գսնձ անեբևոյթ ղքնչ֊ օգուտ 
կ յիւրստաևչիւրոց , որպկս և. գրեալ կ % |Նա ինձ վամն 
տեաոն ղամենայն • ղի ոչ֊ եթկ ւպարծս/նաց վասն ասերս 
կամ* ցուցմէմնց , այլ֊ ղիս շինեսցես ղմեղաւորս և. ղանարԼ, 
մանս • տան ղի հաւատամյած որով֊ կեաս և. տաղատա^ 
վարիս դ ղի վասն այսորիկ աո աքն որ դև լյա ք յանապատս դ 
որպկս գի յաղագս հո արասցկ ած յայսԽԷ • ||չ կ այ֊ 
սուհետև. մերոյ ղորութր ընդ դատաստանս այ մարանդ 
չիլ* վասե ղի թկ ոչ֊ կր հաճոյ այ մերոյ ծան ու.֊ 
ցանել ղ*թե–զ^ թկ որպկս ճգնեցար , և. ոչ֊ տեսսնելգտեղ֊ 
ինչքն յումետկ թոյլտայր 9 ^ ոձ֊ հէս աո~ *ե ս^քԿթաե 2քա^ 
նապարհ առնել պօրացուցանկր # ոչ֊ երբկտ աոյաքքքն լի^ 
*եել կամ՝ կարկի ելանելի խրճթկ իմԱկ տ 
Օայս և աոաւել տան ղայս ասելով֊ հօին ոսխ 

մոսի ք յարուցեալ գնա կնոջն ասելով֊ էյնա ♦ աղաչեմ*, 
ար բայ > թ ողութիլն արա վասն տեաէւն՝ պամոթն ասել֊ 
տեղ֊ զգոր&ոց իմոց ♦ րայց վասն ղի մերկ ղմարմինս իմ* 
տեսանեսդ մերկացումից տեղ֊ղգործս իմ) ղի ծանիցես (մ կ 
որչափ ամոթով֊ և նախատաեսր լի կ անձն իմա * Հ^անղի 
ոչ֊֊ որպկս կարծիցես յաղագս պարծերը անձին կամե^ 
ցայ պատմել֊ տեղ* տան ղի գինլ անիմ և պարծ ելիս կ 9 

ամնօթ ընտիր բանսարկուին եղեալ տան ղի գիտեմ ե֊ 
թկ սկսայց գհ ակ առակն իմ ինտեան պատմելդ փախչիս 
յիեկն որպկս փախչի ղյլ յերեսաց օձի ա Հ) անարմանսե 
գործեցի , սակայն ասացից , լռել և. ոչ֊ ինչ* երդՏ&եցու^ 
ցեալ յած ամենակալդ ոլ դադարեսցես յաղագս իմ 
ադօթերլյդ որպկս ղի գտից գողորմութր *ի մամդատտսԱԼ, 
տանին ։ | Կ*կ ծերն անդադարապկս արտասուկր % ||ք«աւ 
կինն յաղագս իւր ինտեան պատմելդ ասելով֊այսպկս \ 

> եղբայր 9 հայրենիս ունկի շ| \գիպտոս ♦ և կեն^ 
դանի գոլով֊ ծնողաց իմոց դ ղերկոտասան $սմ ունելովյ 
դառ *ի նոսա դոկին բացամերմեալ եկի յ^յլետսան^ 
դրիա % |^սւ եթկ ձրպկս ֆի օկղջւամն գիմ ինտեան ղքյու^ 
սութիւմն ապականեցի % և եթկ ղիաձրգ աեյագաբար էլ¬ 
ան ար գելապկ ս անելով֊ յաղագս ախտի խաոնակութ է* 

ամաչեմ ղմտաւ ածել տան ղի ղայս ապա այժմ ասել 
գոյ պարկեշտագոյն % |^լ ղոոխ համառոտաբար ձճաոե^ 
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ՏՓՏ9 էՒ ՕքէԸաՀՕս1§ հՒ*հք աքստէա ծամնիցես ղհեշսաւթք« 
Հհաանևեօթն կամ՝աւեչի ինչ֊ աա/ս , թրպութ ի արա ինձ 9 

հայր 9 վասն տեաոն ք կատարեցի հրտապարակալ մողո^ 
վրրդեամն աաւաիի կացն ալ ղանասակութիան վարելով֊* 
||ձ վասն ասնըյյ յուաՈրբե ինչս % երդուեալ ՜ի ՜ձշմար֊ 
տա֊թի » բամևալի բաղամ՝ անգամ՝ կաա/եցողաց տալ֊ ոչ֊ 
աաւնուի * և պայս պմտաւ ածեի » որպես գի մո13^3 աԸա՝~ 
րից աո. իս ընթաա*նալ֊% և որպես պարգևս ինլ կատարեի 
լով իմ՝ ալցամնկութիա/ն * |^լ մի դարձեալ կարծեր թե 
գոյաւոր ոչ֊ ընդունեի «*«• *ի նոցանե , ա/լ ^ 
մսէեելով֊ ղկամնաաին անդադար % |^ւ ղցս/նկութ*ին ունեի 
անդադար ղանարգ ել֊ տարաիսՏնացն յ ամենայն մամ՝ ընդ 
տիղմ՝ թաւալելովյ |^ւ ալս ահա եր իմ՝ կալն է և գործ 
իմ՝ գյարամաՏն կատարելյլթշնամանս բնութեամն * |\ւ 
այսպիսի օրինակաւֆ վարեալ֊ իմ) տեսանեմ՝ ահա 9ի տե^ 

. պւոի ուրեմնյամաուեասյին մ ամանակի արանց լիբեացւ ոց 
և եգիպտացւոց ամբոխ յսյմ ընթացողաց 9ի ծով֊է Հ^լ 
ցի ապա յաքնմամ՝ գոմն պատահեալ֊ ինձ 9 թե սլր փՈԼ–֊ 
թան արին աքնորիկ ընթանալով* նա պատասխա^ 
նեալ֊ասե $իս ♦ յ | քրուսաղեմ* ելան են ամեն ե՜րես/ն 
զագս բարձրս է֊ թե և ապատուակամն խաչին ք որ յետ սա^ 

կաւ֊ աւյուրց եր (ինելոց * Լս ես ասեմ՝ ցնա ♦ աոնուցուն 
ար դե օը ղիս ընդ ինբեամնս , եթե եա9^րՅսՅՅ ա<^ք հ^~֊ 
տևել* | Կ*կնա ասե • եթե ոմնիս գինս նաւին և ղսլետս 
կերակրոյ բո , ոչ֊ ղյլ ե որ արգելս է֊ ղթեղ* |^ւ ես ասեմ՝ 
ցնա • եղբայր , նաւուդ գին և կերակա֊ր ոչլ անիմ\ բայց 
գամ* և ես և մտանեմ՝ 9ի նաւ% զոր ոնին և վարձ տալ֊ 
և կերակրեէ ղիս թե և ոչ֊ կամիցին» բանգի մարմին 
ոանիմւ և պայս փոխսնակ գնոյ աոնուցուն * |^ւ վասն 
այնորիկ երթ այ ի , հայր իմ) թողութր արա ինձ վասն 
տեաոն 9 ղի անիցիմ՝ բաղոլտ/* բաղում* գործ էն ե այս աո. 
9ի պատրաստութիւն ախտի իմոյ * ^() ոսիմկ , մի 
հար կաւ որ ել֊ ղիս ասել^ղամօթ իմ) բասն ղի սոսկամ* գխ 
ս»ե տերճ պղծելով֊ ղթեղ և գբդդ բանիլբ իմովթ * 

| *սկ ի) ոսիմաս արտասուօր թասն ալով ղ գետինն* աո. 
նա աալատասխսնեաց • ասա վասն տեաոն 9 մայր իմ) ա^ 
սա 9 մի կտրեր ղքլարգ այդպիսի շահաւոր պատաէու թ եց է 
1*4 նորա կրէլնեալ֊ դարձեալ ըստ կարգին յաւելա^ 
ղրեր ղյղյս * 1 սելով ապա երիտասարդին այնմիկ 
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րաչէ իմ* գրանսն9 ծիծաղևչով֊ գնար % | Կէկ իմ* 
գաղևկասն զոր սնկի 9ի ձևոս 9 թէմնգի ղթքքն ևղև 
ինձ րաուեաէյ ինթսնալոէի 9ի ծոֆտ անդ ուր գչիութա^ 
չչևաչսն տ ևս անկ ի ժողովեր աչս, և ահա տ էր սան ե՜մ* սչա^ 
տան և ակս ոմանս կաչյևաչս աո. ծովևգրն* թուովդ տասն 
կամ՝ աւևչի, գևղևչչիկօ մարմնով֊ միանգամայն և շարժ^ 
մամի ♦ և կարևորս ինչ֊ էրր և և աչս աո. ՝ի էմնդր ևչին 9 որ^ 
պկս նմանևալ Է 9 և այչոչյ նաւակչչաչխ մնային • ՛թանգի 
կին այչթ յաոաիագոխթ ևրթևալ ի նաւն « ^նպատկսՀ, 
ոաչւար և ևս այն պկս, որպէշս սովորաւթիւն իմ\ 9ի մկի 
նոչրս վաղևալ աոկթ , ասևմ, և գիս , ուր և ևրթայթ ♦ 
թանգի ոլ ոմնիմ տանևլ գձևգ անհաճոյ 9 և դար ձև ալ 
այլևս ասևլ բանս ծաղրականս* շարժ ևչչիչյ գամևնևսևան 
ի ծաղր « | *սկ նոչյա յանպատկաոութիւնն գիս տևսա^ 
նևչովյ աոևալ հանին գիս յոր ունկին նաւ պատրաս^ 
տական 9 և անդուստ սկսան գնալյ, 

| *սկ գանդ իրսն ապա թևզ զիարդ պատմևէյիչյ 9 աք մարդ է 
կամ* որ չևղու ճաոիչյկ կամ* Աք և չիթ ընկալչին զոր 9ի նսՀ, 
ւքն և ըստ ճանապարհին ևղևաչսն 9 որ պկս գի (Ժկ ոշ 
կամէին* հարկաւորկի գթ-շուաոականսն է չկ տևսակ 
պղծագործութևասն ճաոփչյ և անճաոևչևաչչ 9 որ ոլ ևղկ 
թշու աո֊ա կան աչքն վարդապետ ևս % |^ւ այժմ* հաւատա 9 
թս/նգի հիանամ՝ թ֊կ որ պկս և բարձ ծոփ» գանաոակու^ 
թիւնսն« որ պկս ոլ ևրաչչ երկիր գյւևրսն իւր և իքգր/ 
կևնդանւոչն 9ի դժոխս գայսթան անձանց որոգայթ • 
^այէյոԸսչհս նմանևալ կ 9 ած ղիՅ& քմնդրկր ղապաշխա֊ 
րութր • վասն գի ոլ կամի գմահ մեղա լորին 9 այլ մնայ 
ևրկայնմտևլոէի դարձին մևրոյ ակն ունևչ% \%այսպհա և 
այսպիսով֊ ապա փութովդ ևչաթ յ^շրուսաղկմ► և որչափ 
աւուրս նախ թան գամն *ի թաղարին արարար 9 նմանգրն 
վարևչյայ 9 ման ալանդ թ՝կ ևս վատագունիւթ » Հանգի 
օլ միայն նղթզթ րաւականաչչայ ևրիտասարդգթն զորս ի 
ծովցուն կ ի և 9ի “ճանապարհին սպասաւորս ինձ 9 այլ րւաԼ 
ղումս և դթդչթ պզ&ձ՚չչի *ի թաղպթացևաչխ 9 միանգամայն 
և օտարս 9ի *նոյն հաւպթևչովյ. 

լ^քք յ որ Ժամ* ևկն ևհաս տօն պատուական խաշին 
բարձր ու թ%՜, ևս ապա որպկս ա յաոաքիԱն կի գանձքխս ՚ 

| 0«րքէ»1(^ ղանյթեն ար հակաաակաչքե պաապավէ 
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ևր՝խոասարգացն որսալովդ տևսի ահա ^ խորքն ա<ւաւօ% 
գլւոլոր ղևկևղևցքխ քօքք ըեթացևալս♦ և գնացք է և 

ևս լնթանալոփ ը**դ նոսա ք և էրկաթ 9ի գալ. թէն 
ոաքնոյ է |յււ յոթ ժամ՝ և էլն աստուածային խաշն 9ի թաթ 
ձրութէրն ժամ\ մղկի և յսղլթցև ևս մղևալլինկի բըո^ 
նագյւօսևալգմուտն 9ինևրթս գոլ ընդ բագմութ*Տրն փու֊ 
թացևալ և. մինչև. ցդուոն 9ի ձևոն որոշ այն ու. հևա և. աո. 
9է նոյն քքկթն տաճարն ղթ հասամնկր ք յոթում՝ կևնգանա,լ 
րար փայտն ցուցսնիւր , հանդերձ թագում՝ քսնիւ և. նև^ 
ղութբ աումևրձևնալուք թշուաոակսնս « | \սկ յոր ժամ՝ 
զսևամս գրամն կոխևցի , այ էլն ամևնևթևան անքսրգևըս^ 
բար մտան կին « իսկ գէս ածևան իմն գօրուքարգևլշյր * ոլ 
թ ողացոլցևալգմոլ ան. թանգի իսկ և իսկ լնդդիմամղևալ 
1էեհի և ՝ի բաց աոաթևալ և. կալոփ 9է գ աւթքնէ 
\^արևևլովյաո. 9ի կանանցական տկարութ^ե այն քնլ գէ֊ 
պևալ դար ձև ալ և. այլ գէս աշխատեի ընդունայն յայչս 
խաոնել և ջան այ է գի արդ և ուս և դև ալ գիս քիթն 9է 
նևրթս մղևլուք^ աշխատ ևլոէքԼ 9ի սնոտիս % ^ | Հանգի էսկ և. 
էսկ յ որ Ժամ՝ գսևմս դրամն կ սխկի քժ շուաոականս , գայթ* 
ահա գամևնևսևսն մտևալս տևսանկի% ոչ ուրևթ խափա^ 
նևշովյ էսկ գիս միայն գողորմելիս ոլ լնկալաւ տ |^ // 
գոր օրինակ գինուորակսն բագմութ իլն կարգևաէ յալս 
աո. 9է գիմսն խափան ևլ գմուտսն , այսպկս գիս յանկար^ 
ծակի արգևլշյր գօրութի ք և գարձևալաո. 9է միքգլ գաւ 
թքն աոարևր տ |^ւ գայսոսէկ ապա ևրէցս և չըթիցս «4^ 
գամ՝ մղևալ աշխատ և աԼ այնուհետև յոյժ , ոչ֊ ևս ըն^ 
դունայե լնդդիմամղևլ կարացևալ թանգի մարմին իմ՝ 
ևղև աո. 9ի սաստիկ բոնութկն կոտ որ և ալ յորմկ դա^ 
դարևալ 9ի թաց գնացի , և կացևալ ուրեմն յանկևան 
գաւքժի տաճարքն , և հագիւ ուրեմն գգացեալեղկ պասՀլ 
ճաոանաց ար գ և լման իմոյ տևսանևլ գկենարար փայտն % 
^^անգի մևրձևցաւ յաչս սրտի իմոյ խորհուրդ փրկութՆ 
ցուցսնել ք/նձք , ևթկ տիղմն գործոցն կր որ փակկր քնձ 
գմուտն % ||ք(ւ<ւ^ այնուհևտև լալ և ողբալ և գէյուրծս 
րախևլ, հևծութքա աո. 9ի խորոց սրտի փևրաոպթևլովա 
|^ւ տևսի ապա 9ի տևղւոքն յոթում՝ կայի » 9ի փէք*7 է*^ 
գսլատկևր ամեն ասրբուհ ւոյ և անարատ կուսին 
մոլ ածւսծնի կացևալ և ասեմ՝ցնա ւմնսայքժաթաբար 
հայևլով* կոյսդ տիրուհի, գած բամն որ ըստ մՏսրՅևոյ 
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հնար 9 գիտեմ ահա տէրպկս ղի ոչ֊ կ իրաւ և. Հս^է՚^ւձ 
պայսրսն աղտ էր դիս ղիս 9 ղայզըսն ա մենանա ռակս ղսլատ^ 
կերգ քո տեսսնել ղմիշտ կոսսիդ և. ղսնարատիդ 9 ղմար֊ 
մինդ ըո և ղՀՀոգԷ անողի մարա՜ր և֊ անապական ♦ յ>սն^ 
ղի իրաւացի կ ղիս 9ի յլումմկ մպըրութենկդ ղատսնել 
և պիղծ համարելդ |\օ^ վասն ղի 9 որպկս լուալ ղալս » 
եղև. ած մարգ ղոր ծնար ճշմարտապկս 9 որպկս ղի կո^ 
չեսցկ ղմետշաւորս յ ապաշիս ար ու թէէ» օղն ծա ինձ միայ^ 
նա՜մ՝ և «յլ ղոր անողի օգնական • հրամայեա և ինձ թոյլ֊ 
տալ֊ ղմուսն աո. 9ի յ եկեղեցին • մի ղրկեր ղիս աո. ի տե^ 
սաները ղչիայտն 9 յորոսմ ըսա մարմնոյ որդին րո և. ահն 
ղոր ծնար% գար էսն իսր յաղագս իմ* ծա փրկսնս • հրա^ 
ւ/այ ծ աղ և. ինձ ֆ տիրուհիդ > ցղյոսոն բսնալածայնոյ քսա՜ 
չիդ երկրպագու թե ւ |^լ գթետլտամ աո. *ի րէին ծնեչշյգ 
միջնորդ * արժանի արա հաւատալյ որպկս ղի ոչ֊ ղմար^ 
մինս ղալս թշնամանեցից 9ի ձեոն որ ինչ֊ և. ( ղաղրալի 
խաոնակոսթե ♦ և. յ որ ժամ* ղչիայտ իսաչին տեսից , յաշ^ 
խարհկ և. որ քնչ֊ յաշխարհի կ աո. 9ի բոլոր իցս հրաժա^ 
րեցից » և. իսկ և իսկ ելից ոսր և. դու. որպկս միիեորդ 
փրկոսթեցոլ ցան ես և. առաինորդես % 

|^ւ ղսչքս ասացեալ֊ վաղվաղակի որ սիկս ինչ֊ հասա֊ 
տարմոսթիըէէկալեաէըստ հաւատոց սրտի թ&րմոսթե 9 
և 9ի րարեգթոսթիսէն այ վստահացեալյ շարժեմ ղիս 
քէԱրն ։ի տեղսոյնճ յորոսմ կացեալաոնկի ղաղաղատժնս , 
և գամ դարձ ե ար ընդ որս որր մտան կին՝ ղիս ինչն իսաւս^ 
նեմ, և֊ «ձ Ղք* է*“ս (ք ՈԸ մլկր ղիս » և. որ որ ընդգիմա^ 
մղկր և արգերըր չլինել֊ մերձ 9ի գոսում ընդ պէ9ի տա^ 
"ճարն տ1տսնկին տ | \աո. ապա ղիս սարսափումն և դո^ 
ղումն , և բոլոր սրտիս խորտակեար լինկի դոզայի ♦ սալա 
հասսներսիձի դոսոնյ որ մինչև.ցայնժամփակեալն կր ինձ 
ամենևին , և ղօրոսթի նորանախ յ>սն ղա սուրս ինչ֊արԼ 
գեըյյր ղիս , յայնժամ ճանապարհ աոՏևկ ինձ մուսն ♦ և 
այնպկս ահա ներլըս 9ի սրբոսթի սրբութեսնցն մտոի , և 
կենարար իսաչին տե սոս թեն ար ժսնացայ 9 և տեսի ղալ 
իսորհուրդն 9 և թկ ձրպկս պատրաստն կ աո. յընդունել֊ 
ղապաշիսարութիսն տ |^ւ լնկեցեալ֊ ղիս ինլնին 9 ճ. սրր֊ 
բոլն ալնմիկ երկիր պագեալի վեր այ երկրի, ընթացատց 
ելան ել֊ առ միին որ դալն իմ փութ սնակի % 

I/*֊ երկևալք, տեղին ֆ յորոսմերաշիտաստղտոսթեն հտսո֊ 
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տատեցաւ բաճն , և խոնարհ եցուցե ալ ծունր առաք է 
ամենասուրբ անարատ և միշտ կուսէ || սրէամայ անծածկ 
նէն | այսպէսեօր պէտացեալ խօսեցայ բսՏնԷւտ • դու ա^ 
պա րարէասեր տէրոլհէգ , գթպդ աո. էս ցուցեր պմար^ 
դասէրութ*ք»♦ դու ղէմէյն ահւսրժանութ*ե ղաղաչանս ոչ 
համար և ցար պէղծ • տես է փառս զոր յէրաւէ ոչ՜ կարծր 
տեսան ել անառակս • փա ոտ այ 9է ձեոն րո ընդունողի 
ղապաշխարու թ էլն մեղա լոր աց տ ^() ունի մ* աւելէս 
ասել Գ բայց մեդալ որ , և էմանալև. բարբառել• ժամ* * 
ե արդ տէրուհէդ կատարել դերաշխաւորութէւն որով֊ 
երաշխաւորեաց զուխտադրութէ/ն • և այժմ* ուր հրա^ 
մայես առաքնորդեա ♦ այժմ* լեր էնձ փրկութՆ փարդա^ 
պետ ք դաստէարակելով֊ էնձ 9է ՛ճանապարհի որ յպպաշ^. 
խարութէւն ածկ • 

դա/ս տակաւքան ասելով լուայ յումեՅնկ 9է հե^ 
ռուստ աղաղակելովդ թե քխդ Լ^րգ*մնան անցցես և. 
դտցես ապնուական հանդ էստ % | *սկ էմ* ձայն էն այն որ է կ 
(սելովդ և ղավն փասն էմ* լինել հաւատացէ ք արտասուեհ, 
(ըվ֊ աղաղակեցի և աո. ածած ինն գոչեցր տէրու հէ տէ^ 
րուհէ| տէրուհէդ մէ թողուր ղիս % |^ւ շսյ^ււ գոչեալելէ 9է 
գաւթե տաճարին և ուղղորդ գնացի* Հյըմնելովապա էմ*% 
ուրուճն տեսեալ ետ էնձ երէս փողս աս 1ր(աԸ աո. զա/ս ք 
մայր էմ\ | Կակ է մ* ղտուեալն ընկալեալէ երէս հացս վնե^ ՜ 
ցէ նպթղթ , և պայնոսէկ աոփ յօրհիութե պաշար • Հ^ւ/քլ 
ցէ ղվաճառուլ հացին . որպես և որ ճանապարհ ե "քք 
հանէ 9է որդանան ք ով֊ այր դու $ |^ւ ուս ե ալ ղ դուռն 
տաղպրէն որ առ յալն կողմն հաներ » ելի և ընթանա^ 
(ով֊ և. ղճանապարհորդութէն առնկէ արտասուելովյ 

|^ւ այնպկս ուղրյաւորեալ հարցմամբ ք յ որմեհետե 
երկրպագեցէ խտչքն սուրբ , հասէ ապա որպես համա^ 

մուտ արեդակամն 9է տաճար սրբոյն Հ^ոհաննու 
մկր տչէն , որ կայ մերձ 9է Հ հորդան ասն ւ |^ւ նախ 9է տա^ 
ճար էն երկրպագե ալիքի վաղվաղակի 9է Լ խորդանան , և. 
ղերեսս և պձեռս 9է սուրբ քրոքն այն թացեալ հաղորդե^ 
ցայ անարատ և կենարար և. սուրբ խսրհրդսխ *է տաճա^ 
րէ կարապետէն ♦ և զկես ^է^ք աու է հա9է$* » %ե 
քրոյն (^որդանանու արբեալ% 9է վխրայ երկրէ 9է գէշխրէ լ 

| լ-ք. ա*ևլ մեղավոր* » 2 0օք(4.«(|.Ն յօրժսոք ափր»ւհֆպ. ։ 
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ղիս իէնթն տարածեցի է |* վաղիւն գտեալ փպթրիկ նաւակ% 
անցի 9ի միւս կողմն , և դարձ ե ալ^ իէնդրեալ ք»ո.ակորդն 
առա^նորգել ինձ, ուր և նմա իցե հաճոյ • աքն* 
հետև ընդ այսմ* անապատի * և յայնմհետե մինչև. ցայսլ, 
օր փախուցեաը և աստ օթիմ) ակն ունելովյայ իմոյ» որ 
9ի կարճմտութ^ էւ յանդնդապտոյտ երկրե զառ 9ի նա 
դարձ ուցեալս ապրհրցուցան կ ք է 

I ակ ոսիէ/աս ասաց աո. նա * րանի* ամխ Լն րո ք տի^ 
բուհի » յորմէհետկ յայսմանապատի օթիս % ^|ա«ազ, 
խանի ետ կինն » քառասուն և֊ եօթն ահա > որպես վարլ 
կանիմ) յորմկ աո. 9ի սրբոյ րաղռտկն գնացի ւ |յ#է ցնա 
ծէրրն • էւ գք*նչ^ գա անկ իր կատՐ գտան էրս կերակուր , աի^ 
րա֊հիգ . չխ ա կքքմն ♦ երկու, էւ կկս հացս ունելափ 
(քնղւ (խորդանան անցի , ւ»^ր սակաււ սակաւ չորացեալրա֊ 
բացան 9 էւ սակաւ. սակաւ. ուտելոփկատարեցի է Օ^րլ 
սիմաս ասկ ցնա* և որպես անաշխատ անցեր ղւգյպաճւ 
մամէմնակաց յիջոցս ք "չ՜ծրրկ^թ յ անկարծ ակի շշի ոթման 
իաւովեալ գթեզա 0|ատասխանեալ^տա^ն ասկ * իրս հասը, 
ցեր | հայր % ՀքՓհէ գօրքէնակն սարսափեմ* ասել* գի թե 
եկից 9ի յիշատակ այնթանեաց վտանգիցն գոր կրեցի է էւ 
իարհրդոցն դմնդակագունիցն որ նեղերն ղիս 9 երկնչի մ* 

•հք ք>լյէ առ V՝• յ^խցաՆհ է-կ ^կղ^տ՚ՊՅ * 1՛"^ Ժ"" 
ծերն * մի ինչ֊ թողալ ես , տիրուհիդ իմ) գոր ոչյսբստմես^ 
ցես * րանղի միանգամ* 9ի յայսց գետեղեալ կարդաս 
ղամենաքն աննուաղաբար ուոո ք$նձ » 

նա ասկ * գտասնէւեօթն ղամսն (նդ սալս չըքեցայ 
•սնապատ գաղչմնհբ վայր են ե օր , այս կ% անբան ու թՆցն 8 
նեղեալ ցանկութշկլ « րանղի յ որ մամ* 9է կերակուրս 
ձեռնարկեի հաղորդեէ, ցանկայի մսոյ էւ ձկէմն գոր ուներ 
|շգիպտոս* փափագեի էւ որ եք ինձ բաղձալիս 
րսՏնղի բաղում* գիէնւոյ պիտ այ ի յորժամ* յ աշխարհին 
փորեի • իոկ աստ էւ 2ըոյ ճաշակումն ոչ ունելոփ դմըն^ 
դակս կիղեալս , էւ ղէյարիս ոչ բերելով^ վտանգեր գիս * 

պոռնկական ցանկութ1*ցն յիշատակ ր անբսՏնապես 
քաւովեցուցեալ միշտ , և. անդրկն հաւանեցուցաներ եր֊ 
գծլ գչքիւակս/ն երգսն% գոր էւ ուսեաչ եի • |^– իսկ և. իսկ 
արտասուելոփ և ձեռամի ղէյուրծս հարկանելոփ յիշա^ 

I 0#քք4»||»է աատնւյուսյէրաըւ է 2 8քք^"11^ ա%թաւ^սւթեէի * 
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տակեի ղուխտն զոր եղի նախ րան գերսնեի* իմ՝Հյսնա֊ 
ապատ* |^ւ լինեի խորհրգոփ աո. պատկերի ածածնին 
ընդունողի ղիս ք և անդ աո. նմա քալի՝ հալածելով ղխոր֊ 
հ ուրդս իմ՝ խնդրելովյ որ այէտան ^ւ/* թշու առականի 
անձն վտանգեին ։ | ս. յաճախագոքնս արտասուեի և ըղ^ 
կուրծս 9ի զօր ութ է հարկանիի 9 րյյս տեսանեի ամենայն 
ուրեք ծաւալեալ ղիքնև 9 և. սՏնտուստ այնուհետև խա֊ 
գաղութի զարմանալի և. հեշտարար աո. մրրկե ար խոր֊ 
հրրդոյն լիներ* |^<– ղխորհ ուրդս որ յսսլագս պոոնկու֊ 
թեր էին մերժեալյ որպես ^եզ9 • պատմեքիք « Հ^ուր 
ահա 9ի ներքուստ ՝ի սրտի իմոյ տաոապելութէս քու֊ 
քաներ ♦ րնկենուի ղիս յերկիր 9 և պգետիմն ար տաս ու օրն 
թանայի • պնոյն խցին (ինձ մերձ կալ ղերաշխաւորն կար֊ 
ծեի սպասաւորել♦ զոր օրինակ յանքուքեալ֊չ և ղսլա֊ 
հանիուՅե յան քան աքն էիր եմ առնելով» ||չ նախկիյաո֊ 
նեի աո 9ի յանկմէմնե > մինչև գիշերատիւ մի դեպ (ի**եր 
ղի ան քաներ » մինչև լոյմն այն քաղքր ղինև փայլեր * 
այնպես միշտ գյսչո մտաք իմոք աո. երաշխաւ որն անգա֊ 
գարապես վերաոպքեի > օգնական վտսնգե֊ 
քելումս ըստ ալսմ՝ ան 
կան անեի և ապաշի* արու թև պաշտպան » |^ւ այսպես 
էմնքուքի ղտասնևեօթն ժամանակային ղչւաքատ 9 րիւր 
վտանգի*Վ> պաշարեալ* և յայնմհետե մինչև քայսօր օղ֊ 
նականն իմ՝ մերձ եկաք գաստիարակելով ինձ » 

\**կ ծերն ասե քնա + ոլ ապա կարօտաքար կեր ակր ոք 
կամ՝ պգեստու % |^ւ նա ասե ♦ աքկունս ապա գայնո֊ 
սիկ% որ ասաքի 9 ծախեալ ղտասնև եօթն ամն կեր ակ֊ 
րեքայ րսնքարովք ըստ անապատիս այսորիկ ♦ իսկ հան֊ 
դերձն ղոր ունեի » ասնքեալ ընդ (խորդանան 9 պատաոո֊ 
տեալ ծախեքաւ » • թոլովս աո 9ի ս առա ման ե աքն և գար* 
ձեալ յ արեգակնային տապոյ խորշակի կրեքի վտանգս 9 
կիղեալ^ արեգակնային քելպմութը, խորշակաւ 9 և սաոա֊ 
ման ե օր քրաոյն գողաքեալչ որպես ղի բաղում՝ անգամ* ան֊ 
կեալ 9ի գետին անշունչ֊ մնալ֊ փղթր իքնչ^ նու աղ֊ և ան֊ 
շարժ ♦ բաղում՝ անգամ՝ և զանազան վշտօր և փորձ ու֊ 
թեամբք և խորհլյգովթ անիմանալի զք ըմբոն եալ» | ս. 
յաքնւՐհևակ զօր ու թ ի էն այ բաղմօրինակաւ ղմեղաւորո 

I 0#րք&«քք.1 անըէգոը ւ 

ապատի անդնդոք • և ահա օդնա֊ 
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310 <լսր* 
գիմանձն և գմարմքքն տառապեալպաշտպանեաղ* ք| ասն 
1է գմտաւ ածելով^ թե չար է փրկեաղ ղիս 
տեք» ք կերակուր սնծաիսեչի անէ մ՝ գյոյսն փրկութե ի֊ 
մոյ ♦ վտանգի կերակրիմ և հանգչի մ՝ րսնէւ այ որ կա֊ 
ռա վարկն գչսմենայնօն • գի ոչհաղիւ էքիայն կեղղե մարգ ք 
և ոչ֊ անելովդ պգեսս վիմաւ Հիմ՝ ապա պգ եթե ալ որ չափ 
որթ գմեղավն գգեղսն 1 գվերարկուս « 

| ուեալապա () ոսիմաս գի 9ի վկաք ութ^ գրաւորա֊ 
կէմնաղ յիշատակնայ աո. 9ի | ^ովսիսկ և Լ^ովթայ և. 9ի 
գրող սաղմոս աղ , ասկ ղնա ♦ սաղմոս աղ կամ այ քող գրող 
հսնդիպեղար ւ | *սկ նորա ղայս լուեալ ժմտեղաւ՝ և ասկ 
ղծերն • հաւատա , ով֊ մարդ , ոչ տեսի այրմարդ յորմկ֊ 
հետե Ը**դ Լ\որդանան անղի, բայղ միայն գթո երեսս այս֊ 
օր• այլև, ոչ֊ գա ղան կամ ոտյլքնլ տեսակ կենգանւոչ , 
յորմկհետկ քար* տեսի անապատ ւ ապա ոչ ու֊ 
սայ ուրեթ 9 այլև, ոչ սաղմոսեըյյ կամ չնթեոնըյք ուրեթ 
լուայ ♦ այլ րաքն այ կէնգսնի ե և- ներգործող^ քոս ե որ 
ուսուղանկ մարդ կան գղիտութֆ % |^յ| գոր օրինակ ա֊ 
ր արի սկսեալ պատ մութ Շս > և այժմ երգՏևեղուղասն եմ 
գթեալ ըստ այ բանին մարէքնաւորութ եան 9 աղօթել յա֊ 
պագս իմոյս սն առա կութ 2ր վասն տեաոն ։ 

() այսոսիկ ասաղեալ նորա և գխ որ հ ուրդն մինչև, 
ղայս վա/ր բովանգակեալ յարձակեղաւ ծերն երկրպա֊ 
գեալԼւ աղաղչսկեաղ արտասուօթ բար ե բսնելովդ որ աո.֊ 
նկ գմեծամեծս և. սթանչեչիս փառաւորեալս և. ք^րաշա֊ 
կերտս որող ոչ ( թիլ • օրհնեալ կ ած 9 ձրչափ շնորհկ 
երկիւղածաղ իւրող ♦ թլսնգի ստոլգսքպկս և. ար գարե ւ 
ոչ թողեր որթ քսնգրեն ղթեէլ տեր * | Ատկ նորա հասեալ 
9ի ծերն1 ոչ ետ նմա իսպառ երկը պաղել այլ ասե ղնա • 
ղայս ամենախ գոր չու ար , ովյմարգ , երգմնեղուղան եմ 
գրել ի փրկիչն մեր ած% աքի ու մեր ճառ ել մինչև֊ ած 
առ 9ի յերկրես արձակեսղե քիս 11*սկ այժմունեքովերթ 
քսաղաղութբ • և֊ դ արՀեալի տարի որ գա քովն ե յ տեսղես 
ղիս և երևես ղին այն պահ պան եալ շնորհօթն տ |^ա ա֊ 
պա վասն տեաոն գոր այժմ պատուիրեմթեգ* 9ի պահս 
վսեմակսնս հսնգերձեալ տարւոյ մի սնղղես ընդ Լ\ռր֊ 
գանան , գոր օրինակ սովորութք* անիր աոնելի վսնսն տ 

«*վ>աղեալ չիներ ապա ծերն 9 գի և ղէյանոն վանաղն 
1 Լ*ք(«. մերկաշաԽ • 
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պատմեաց , և. ււյլւ»ձ (նլծելն աս էր , բայց միայն% փաոբ 
բեղ ած . «ջւ պմեծամեծս շնորհես սիրողաց |Կ/^ 
էրա ասաց ցկա» կացք աբբայ , այսուհետև 9ի վանսնֆ ^աէլ 
^ և կամելով֊ բո ելան ել ոչ֊ եղից ի չքնել սուրբ, 
երե կորի լնթրե աչքն խորհր դա կան աց , աո. (անձ ղէյենդան^ 
արար մարմինն և ղսլատոլ ական արիւէն 9ի յաման վսե^ 
մակամն և որ քնլայսպիսւոյ խոըհրդ"յ արժսնաւոր * բէրր 
և. մնա (անձ 9ի կողմն / որդսնսնուոր մե՜րձ է յ^ըէիին ւ 
որպէս ղի եկեալ իմ* հաղորդեցայց կենարար պատարս^ 
գաչքն • բան ղի յորմկհետէ 9ի տաճարի կար ա պետքն հսՀ. 
ղրրդհցւսյ նախ բան ղսնցսնելն իմ* ընդ ( խորդանան , ոչ 
ևս մինչևև ցայժմ* սրբութեսն այն որի կ հաղորդեցայ • և 
ասյժմ% բաղձամ* անարգ ել փափագմամբ % (| ասն որոյ ա^ 
ղաչեմ* մի սնունէլնդիը լինել խնդրողս , այլամենայն խ 
րօբ ածել (անձ ղայնպիսի կենարար և ածայքն խորհուրդ 
ըստ որում* ժամու և տէլն գաշակերտսն ածեսն լնթ^ 
րեաչքն հաղորդս արար տ |^ւ հօրն ԼՀոհսՏնու վսնակսն 
•(անաչքն , յորում*բնակեցեր , ղայս ասա • ցգ֊ո/շ լեր % եղ^ 
բպյր» (քկլշեսն և հօտիգ բում) բանգի իրբ (նլ 
կատարքն պէտս ինլ անել ուղղութՆ » չտւայչյ այժմ* ոչ՜ 
կամիմ* բեղ ասելն մա » այլ յ որ ժամ* տէր հրամայեսցէ % 
Օ այսոսիկ ասեք ով 1է և աղօթեա 9ի վերսչյ իմ աո. ծերն 
բարբաաւեաէյ և իսկ և իսկ գնաց 9ի խոր անապատին է 

| \սկ Օ ոսիմայ խոնարհ եցուցե ալ ծանր և երկրպա^ 
դե ա/ գէսնոյն ուր կայքն հետբ ոտի չքն նորա % տուեալ 
փառս այ գոհանալովդ դարձեալչքնծացեալյոյժ հոգւով֊ 
և մարմնով է փաոաւորելովև բարեբսնելով ղտէր ած է 

եալ լն 
9ի վանսն 9 ըստ որում* դաոնալսովոր էքն մոնողոնբն տե^ 
ղւոքն է |^ւ ապա ղտարքն պայն լչւեալ դադարեաց ք ոչ 
ումեբ իշխեցեալ պատմել և ոչ՜ յորոց ետեսն • իսկ ա^ 
սսանձքքմն ղած աղաչիր ցուցանել նմա ղչէափագելքն 
րեսս է ՀչՀրտմկր և դժուարսնայրՀ զտարւոյն ղմտաւ ածե֊ 
քավ զանց անելն * , մի օր % կամելով՜ ղտարւոքն չքնել թէ 
հնար էր » 

\*սկ յ որ ժամ* եվն եհաս սուրբ պահոչքն սկիզբն, այս 

1 *սկ ապա սնց գ սնապասն լնդ այն և հասեալ 

1 8^քք1,ա։։^ ասել և աղօթեալ* 3 8#րյ*ա51^ "|՚*1«՚»4րր °1՚ 1 
3 Լ*քէ». ղյերկարեը» , 
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312 օյսւր* 
ե աոաջին կխրակէքն, վաղվաղակի յէա սովորակասն 
ղօթիցն ասյլյթն ամեն երե ան ելէքե սաղմոսելով • իսկ ալնա 
հասնդարտութի1 ջերմութէրանն կալալ ք և մնար ասնդկն 
հարկ աւորեցաւ տ / \իշիա3 աս/ա Օ ոսիմաս գրրրսքն ղսՀ, 
սացեալսն, ^ /3֊4* ^ կաւ/եսցիս ելան ել** 9ի վանացն% ոչ* 
եղի էյ է ։ ||աքաւ ինչ*աւաս֊քտ անցին ֆ և 9ի հիւամնդութ կն 
յարուցեալ* 9ի վաԱսն եկա էլ է \ճսկ յսրժաաՐ մոնողոնթն 
դարձ եաէեկքքն , և. ա/երձեցաւ մեծի ամուրն երե կոյ ընթ*, 
րեացն խորհրդական աչին , արար ծերն զհրամայեալն նմա♦ 
և աաւեալ*9ի փղրր բաժակ յան ար ատ ա/արմեոյն և 9ի պա*, 
տապական ար են էն այ ա/երոլ, արկ և յաման ինչ* 
սակաւ չորաթուզ* և ար մալ, և ոսպն սակաւ թրֆեալ 
2ըովյ և, եկն յանագանս երեկոյի և նստի յծզյաե Լ\"ր֊ 
դանասնու ք սրբոյն մնալով* գալստեան % ||լ* ժամանելով* 
ապա կնոջն մեծի > Օ ոսիմաս ապա ոյ ննջեաց > այլյմն^ 
ղլւօս հայեր յանապատն% մնալով** տեսան ևլորույՐ չլան*, 
կայրն տ |^ւ ասեր աոանձինն ծերն նստելով* մի ար դե օր 
ասեարժամնութ ֆա իմ՝ ար դելու գնա 9ի գալոլ ♦ մի արդեօր 
եկն և ոչ* գտանելով* ղիս% իօկոյն 9ի րաչլ գնաց ւ ()^֊ 
սոսիկ ասեր և արտասուելով* հեծեր * 
համբարձեալ* ղած աղաչեր ասելովՀ մի ղրկեր ղիս % տեր ք 
9ի սրրոյն և դարձեալ* տես աներ ղոր տեսանելի ետուր 
թ՝ոյլ* մի գնացից ունայն% գիմս գնացից թեր ել ով զմեղս 
աո. 9ի յանդիմանելով* ղիս տ 

|^ւ ղչգ/ս հանդերձ արտասուօր աղաչելովք1 իսկ և, իսկ 
9ի խորհուրդ ասնկեալ լիներ » ասեր յինրեամն • 
ղինր թերևս եկեսցե §էի*իցի • ղի * նաւու ոչ** ե մուտ 9 
որպես արդեօր ըի՚Է (խորդանան ամեցցկ և աո իս ամնասր*, 
ժամես եկեսցե • վայ ինձ որ ղիս վա(ծլուչ* 
գեղային ղրկեաց է ի) այսոսիկ խորհելոաէծե րոյն , և ահա 
սուրբն ալ եկն է |#\ւ ոսիմայ յարուցեալյաւրախացեալ 
անպատմելի իքն դու թբ , գոհանալով* և փաաւաւորելով 
ղած• և դարձեալ**խորհուրդր% ալոչն կարերն մա անցա^ 
նելըեդ Լ\որդանան՝ ա/արտնչեր % ՀՀ ես ասն ե գնա խաչիւն 

ղԼ խորդանան կնրեաէ• րանալի , որպես ասաց 9 բո^ 
լորալուսիմն4 գիշեր հասնդիպիւր, և միտնզաաՌսյն ընդ 

1 հի*.անգուՀ9իլ% ւ 3 8'ք^-*^ զին ու. ոչ՜ ևմոսա տ 
3 8*քՈ**»1՚"–1րք Ոճ* 4 քսղաչ*ս*փնն * 

պաղքրրոէ \աՏ \Հ,ագա%ևլ*վէ 
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ալ 9ի վերասյ քրոխ՝ գնալով֊ եկն աո. ծերն % 
| ս. ծերոյն կամեցեալ երկրպագեէ, արգել գքնլ աո^ 
նես ք աբբայ, րահամնսյյ գոլով և բառնալով֊ գածեամն 
ղխորհուրդ « | Կակ նորա աո. նա ասացեալսն պա տաս Էսա 
նևալ ասաց • փաոր “այ տու ողին պայսպիսի ալշՆորհս փա^ 
ոաւորչաց իւրոց է \*սկ յորժամ* էանց 9ի վերայ քրոյն ք 
ասաց աո ծերն • օրհնեա հայր ք օրհնեա հայր է 
նա պատասքսանեաց գոգալովյ րամնղէ սարսափումն գնա 
աներ *ի վերսց հրաշափառ տեսութեանն « ստուգապես 
անսուտ ե **լծ 9 որոյ խոստացեալնմանելայ ք որրան հա^ 
սանելի ծ ՏՊՅ գք/նրեսնս մարրեալս ♦ փաոր րեղ% 
որ ոլ քի բացե արարեր գադօթս ԷէՐ և ոլ գողորմութր 
որ 9ի ծաոայե րումմկ ♦ փաոր րեզյ^^Հթ ած մեր ^ որ ցու^ 
ցել» քնձ երկէցս այսիւ աղաէմնաւ րով^ ԷՅ– ծ որ չափ հեոի 
եմ* %ի չափտայ կատարելութեան % 

|քս Ղէ\1ս աԱելովյ կէքմն քսնգրեաց գսուրբ Հ^աւատն 9 
և ապա գշպայր մեր որ ^ ես տ այսոցիկ ե^ 
գելոց և ասղօթիցն կատարման% ըստ սովորո ւթ եամն եդ 
սեր *ի բերան ծերոյն 9 և նոյնպկս հաղորգեցաւ կննա^ 
րար էսսրհրգ*քե • |^*– հաղորդեցաV՝ համր.արձեալ 
գձեոս յերկէքնս 9 հեծեաց և ար տաս ու օր գոչեաց այս^ 
պես ♦ այժմ* արձակն ա զա դախին րո 9 տեր 9 ըստ բան է 
րում* 9ի խաղաղութէէ % գի տեսքն աչ%թ է մ* գչիր կութ ի ւն 
րո է Լ\այնժամ՝ ասաց աո ծերն♦ թողութ*խարա 9 հայր 9 
և զմիւս ևս ցանկութիւն իմ* կատարեա % Հ*^յժմ՝ ապա 
երթ՝ 9ի վանմն ածեան խաղաղութեամբ ♦ իսկ 9ի տարի 
մի որ գալոց ե > եկ դարձ և ալ 9ի նոյն հովիտս% ուր րե/լ 
գաոաքքնն հանդիպեցայ • եկ ամենայն իր օր վասն տեա^ 
ոըե ք և գարձեալ տեսցես գէս որպես հաճոյ ե տեաոն է 
\*սկ ծերն աո նա պատասքսանեաց * երամն ի թե եր կա֊ սԽւե՝ աստ իսկ հետևել րեգ% և տեսեալ յարաժամ* 
դթս պա տոլ ական երեսդ • այլ արա վասն տեաոն գիմ* 
գիքնգրուածս ծևրոյս մեղա լոր ի 9 և սակաւ ինլ կերալ, 
կար յորոց բերիս այսր% հաղորդեաց % |#\ւ գա/ս ասելով֊ 
ցուցանե նմա զա մեն այն զոր ուներ 1 Հ^սկնորա մատ անցն 
ծասյրիւ յոսսլն մերձեցեալ և աոեալլ սակաւ հատս (*՚~ 
րեան% մատոյց բերանոյ 9 բաւակաէ» ասելով֊ շնորհս հո^ 

1 0#քք1«էքձ կաաարևքի * 
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գւոյն սրբոյ , որպես ղի պահեալղանձն սրբոքն անարատ » 
|^ս– ղսցս ասելով դարձեալասագ ցծերն • աղօթեա վսան 
էյ՝ աո. տեր * աղօթեա և ղի մ՝ թ շուաոյութիմնս յարա^ 
ժամ*յիշեա 9ի տեր ։ | *սկ նորա բուոն հարերալ գոտից 
սրբոյն՝ աղօթելյաղագս սրբոյ եկեղեցւոյ և թաղալո^ 
րութե՜ և ինրեան իքնդրեալ արտասուօր 9 գնաց հե&^ 
մաէէրւ ողբալով։ |^\ւ այնուհետև ապա ոչ֊ իշխեր ունել 
զւսնըմի ունելին ւ | ^սկնորա դար ձեր ալի Լ խորդանան, կըն^ 
րեալել ի վե՜ր այ քրոյն 9 և գնալով անց զոր օրինակ ղա^ 
ոաքիմն « | \սկ ծերոյն երկրպագեալ հետոց ոտից նորա 
դարձա ւ ուրախութեամի և. յոյժ երկիւղիւ ըմբոն ե ալ 
ստգտանելով ղիերն % ղի ղանուն սրբոյն ոլ իՏնգրերաց 
սսՏնել համայն և. այս մ* յ ուս այ հանդիպել ի տարի որ 
գալոցն էր ըստ բանի սրբոյն տ 

| *սկ տարւացն մե՛րձ գոլով գարձեալ հասանկ յանա^ 
պատն « գամերն այն կատարեր ալ ըսս* սովորութքն 9 ընթսլ 
ցեալ 9ի հրաշափաոն այն տեսակ % |#ս. հասեալֆնշան 
ինլոր ցուցաներ ղխնդրելի տեղւոյն ցգիւտն, լաքմկ 
հայեր և յահեկե , ցած էր յ ամենայն ուրեր հայեց ուա^ 
ծովք որպես և որսորդ 9 որ գրագրին ղայն ըւ1բըաւ^ 
նեսցե ղորս % | ս. իբրև ոլ զատ ետ ես շարժեալ ուս տեր 9 
սկսաւ արտասուել* |^ւ համբարձեալ ի վեր քաչս ար^ 
տասուելով ասկ • աեր > ՏՀ19 ալ գանձն րո ղանկողոպ^ 
տելի 9 ղոր յալս մ* թարուցեր յ անապատի • ցոյց ինձ 9 տեր է 
ղաո. 9ի մարմնի հրեշտակն , որում* ոլ ե աշխարհս ար֊, 
ժանի է | *ւ *Ը*է/ս ասելով եհաս 9ի տեղին 1 հովտաձև 
օրինակեալ և կացեաէ 9ի վեր այ նորա ետես աո. 9ի կող. 
մամն արևե լից ասնկեալ ղմարմին սրբոյն և ձեոնամածեալ 
ըստ օրին ի յարևելս հայելովեդեալ ձևովէ նա ըէԼ. 
թացեալ գոտս սրբոյն լուանայր արտասու օր , բան ղի ոլ 
իշիաեաց յ*ս/լ որ անդամ* մարմնովս մերձենալ։ |^աա^ 
սուեաց յ այն ժամ*բաւակ անապկս, սաղմոսելով ընդ Ժահ. 
մասնակին և ղիրացն պատշաճ*արար աղօթս 9ի թ աղումն 9 
և ասեր յինրեասն • թացելով ասր դե օր պատշաճ* իցե 
վնշխարս սրբոյն 9 գուցե ամնհաճոյ եղեալ և այս երամներ 

I 8*ր • »յաքա\ և^(1 ՝Է աեպին ձև լիչքյարևելս հայելովևզևալձևովշ 
•րինակեալ, և կաշե ալլ *է հերայ 2 6»րքն<"Աձ ոչ էշիեյեաչ ղ*տ 
%որա եաեո աո. քէ կոցմաե արևե֊ անյ աոՐ է/արՏՕա/և է 
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(էոյս * |^ւ էԸ*չ/ս ասացէպալ տեսան է 9ի սնարից կալման Է 
դրև ալ 9ի վերայ ^րկրթ* այսպես • թաղեա , հայր () ո֊ 
սի մաս | յայսմ* տեղւ.ո9 ղտառապեալ 11 * արիամու. վեըՀ*. 
էսարս , և տուր հողշյ ղհողս , յաղագս իմ*Հյարամամ* 
ղօ թելով։ |^ւ. կատարեցաւ. ||*արիամ* յամսեանն փար ^ 
մութ ի ըստ եդիպտացւոց, որ է ըստ Հ^ոռովմի ապրիլի 9 
9է նմթն դէխրէ չտրչարաՆաէյՆ փրկշթն մերոյ յէա ած այ^ 
նոյ և խորհրդական ընթրեաչխ հաղորդութՆ% 

() այսոսիկ ապա ընթերցեալծերոյն գիր% ուրախաչ 
ցաւ է ղի ու. սալ. ղան ոմն սրբոյն և ծանեամ թէ յորմամ* 
ածայնոյն հաղորդեցաւ խսրհրդղխ ի (խորդանան ք իսկ 
և էսկ ՝է տեղին հաս ծալ կա տար և չլալ 9է տէր ♦ րանղի 
զոր 2(անապարհ%ւ րսան աւուր աշխատ եցաւ Օ ոսիմոս ք 
դախ յէ մամ* ՀՀ* ար իա մ՝ ընթացեալ թև. օր հոդւոյն սըրլ 
բոլ էրհաս վաղվաղակի , և. իսկ և. իսկ առ. ած 9ի վեր 
նապարհորդեաց \ 

(Հառաւորէ ԼղտԷր9 ծ էր ոխ, և թանալովարտասուե^ 
/ով ղմարմքքմն ք ար տաս ու. օր ասաց • տառապէրալ ^ ^ րսի ^ 
մաս է մամ* է դ^րամսցեալսև կատարելշ րա/ց ա«– 
րասցես , թ շուառական , բրիչ * է Հեռին ոլ թ երելով֊ 
ամեննւքքն ւ |^ւ ասացեալետես 1ի կողմանէ բա^ 
ցագոյն փայտ թևլ փոթրիկ ընկեցեալըստ անապատին « 

առեալսկսաւ բրելչ Լս դո(ըվ~ "ձոէ–ս֊ 
տեր էր տեղի • աշխատեալծերոլն և յղյմ վասաակեալ 
րրտանցն հոսելով և ոչ կտրելով առնել % սկսաւ հէ&էլ 
առ խսրսց սրտին տ I/*֊ Գ հէօ հայեցեալ տեսանէ 
ռիւծ մի մեծ ւՌրրձ առ նշխարս սրբուհւոյն կացեալ% և 
զհետս կալմանն * նորա լիզելով. և ծերպն տեսեալ սոսլ 
կա ցաւ 9ի դա ղան էն երկու.ցեալէ մանաւանդ յիշելով 
դրամն || * ար ի ամոլ ասելով9 թէ ոլ երբ էր զաղան տե^ 
սի 11 նշչմնաւ. խայթն էլնրեալ հաւ֊ատաց անվնաս պսՀ. 
հիլ 9ի նման է 9ի ղօրութենՀ֊ն տ | *սկ առիւծն սկը^ 
սաւ. մերձ են ալ առ ծերն , նշանակելով֊ հեղադոյն շարմ^ 
մաւէբ ղխաղաղութի % () ոսիմաս ասաց ցառիւծն, 
վասն դի տիրուհին հրամայեաց նովն ղաղանթե ղինլ/ն 
թաղել ղնշխարսն . դի ես ծեր եմ* և ոլ կար եմ* առնել 
դխորւսծն • րանղի և ոլ գործի ոմն ի մ* ղսլատշաճ՝ իրացն 

է էՆրոե– « 
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դործոցն պիտ»յից , և այնթս/ն դգսրՏեաէ ոչ֊ դօրեմ* առ^ 
ն ել֊ բացատ ք որպէս դի բերել դսլատշաճ՝իրաց դործոյն * 
արա ապա և. դոսբ պէտս մադլամլտդ , որպէս դի աա^ 
դատ, երկրի դսրբոսհսոյն նշխարս է |^ւ իսկ և իսկ առա~ 
թին ստիպի» աուիսծն ար ար էր ալ դի որ ածն , որչափ եղի, 
բասական ծածկ և է՜ (Ժաղմամբ դմալւմիենւ ՝*արձեաչսՀ֊ 
պա դսրբուհսոյն գոտս լոսացեալ֊ ծերոյն արտասոս<տ , 
յ»յժ մաղթեայ֊ այժմ՝ աոասել֊ աղօթել յաղադս բո^ 
քորից » ծածկեաց դժար մինն երկրաւ% մերձ կայռի աո֊իս^ 
ծռմե) մևրկ (Ժաղիլոէիորդոսնակ և. դառաթինն էր , և ոչ֊ 
ինչ֊այլոսնեչովք ք բայը միայն քս^ր պատառատան 
դերձէէլհ դոր իսկ էր ընկեցեալ 9ի (երայ նորա դչաւա^ 
թգյսն ծածկելովդ դմասն (քեշ֊ մէսրմնոյն || %արիամոս է 

Լ \աքնԺամ՝այնուհետև, մեկնին իսրստս/նչիսր ղթ ♦ ոաա^ 
սէի առիսծն ի ներլլլսադոյն անապատն որոշեցաս որպէս 
ոչխար 9 իսկ ծերն դարձաս օրհնելով֊ և բ արեբանելով֊ 
դտէր ած մեր է ||^ւ^ եկեալ֊ գարձեալքի վանսն% դամե^ 
նայմն մոնոդոնացն պատմեաց կարդաս ք ոչ֊ (քեշ֊ (3-պբա.— 
ցեալ֊ յորոց լոս ասն և ետեսն 9 9ի սկդյսմնէ աո, 
սակ սակ պատմէ դամենայն ♦ որպէս դի ամենեցան լսե^ 
լով֊ դմեծամեծս այ% Հիանալ֊ և. երկի ալիս կատարելդ^ի 
շատակ սրբոսհսոյն • |^լ Լ^ոհաննԷս վանականն եգիտ 
դոմանս 9ի վանսն պէտս անելով ուղղոսթ1րց ք որպէս դի 
և ոչ֊ դայս սրբոսհսոյն ղրանս լինել֊ դատարկս % ք| ախ^ 
՚ճանեցաս և երանելին Օ ոսիմաս յայն վչսնս 9 հասեալ 
9ի հարիսր ամս ւ 

|քս. Յնային մոնոդչքնլքն ըստ փոխորդոսքժ 2ր ժառանգ 
սորապէս դայս ոսսոսցանելովյ և հասարակ լսռաթի դնե^ 
լըի կամեցողաց ♦ րայը դրասորապէս ոչ֊ ոսրեր լոսայ 
սան դե ալ մինչև, ցայսօր դսլատմոսթիսնս ա | Կ»կ ես դոր 

# էր պէտս անկասորաբար * լխկա լայ, խոյն դրասորապէս 
դե կուցի $ |()\երևս և այլբ դվարս սրբոսհսոյն դրասորա^ 
կանեցին ամենայն իրհթ վայելչականադոյնր րան դիմս 
և բարձրադոյնքլ, թէպէտ և այսպիսի իեչ յիս գի տոլ֊ 
(Ժիսն ոչ֊ եհաս ♦ սակայն և, այ ըստ դօրոսթեն դայս ք րե^ 
ցի դսլատմոսթի 9 ոչ֊ ինչլ ^ան դճշմարտոսթին նախասլսՀ, 

I 8#ք յ.է–յյւ –ւ–$–.էր լ #ձ ԳՐասՊ9աբ**ր • ւ** • ես պ*ր 
աքլ ու.%ևլով^է ըՀէ֊ք֊ք * 
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աուէրալ * ահ որ աո5*էթ գմէրհամևհս և գչտաեչիչիս , 
հաաոէ-ցաեէրլշյ արդար ապաէ֊ք(ս1րրշ^և * առ նա ք ւոացէշ 
վարձս օգաի որոց հան դիպին այսորիկ պատմու.թ էրանս 
այն մ* որ գմհրրձակայս պատ մոլ. թ *քս դ րաի աւ֊աԱդէրէ^րա ^ 
մայէրաց ♦ գի և֊ մաս քամն գնոսա արժանաւորէրսց^ կամաց 
և կարդաց էրրանեղէ ոյե 1| ՝ արիամհս յա ղազ ս սրբոյն պատԼ 
աՈս-թ %ս , և րպջրէ "րոց * է ոկգթան^ յաէ֊իտէրանց հա2ՀՆ^ 
ցէղոց նմա քի ձէրուև Հայցս սահոց *ի %է տէր մեր ♦ 
որա֊մ* փաստ յաւիտէրանս ♦ ամէն « 

ք նախ ղսգաաոախ խ վարձ* օգոփ որոշ Հանղփպին այ֊ 
րևալյ Լ«ք • յաէ-ևլևալւ ոորէկ պաամուՀձևան* որ պմհրձա֊ 

% I» #քքձ»»$^Ն &-֊ կայսՀպաաձհւվձֆւնս գրով աւյ*նա 
9"էէ+ ^ ^ ապաոփնեալ բ.. . ա գել հրամայևյայ * , 
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ՌԱԴՈՒՄ էրս » ով սիրելիբ , կարի յոյժ զարմա֊ 
նալի և հռչակավոր երևեալ վարույթ հավատարիմ* ծա֊ 
ռայն այ ^յ>ւագրիոս , այր վարժ ամեն այն ի ւ ըսս» նման ու ^ 
թեան առպթելոցն և մար գար է է էլն, ծ աղկեալ պտղավոր ե 
րոը*ր մասամբլ> առստինութ եան 9ի փաոյս ամենասուրբ 
երրորդութ են * |*ստ որում* արժանաւորապկս ոլ կա^ 
րացեալասել սակաւոլբ Հարկաւորեցայ ասել ի շինու^ 
(միլն այնոցիկ որբ ընթեոնուցուն և յ օգուտ արագա^ 
խորժակ լսողաց ւ | \ւ վերստին կարգեալի ձեոն <Հոգւոյն 
որբոյ% եթե որպես *ի հ եռա լոր տեղիսն եհաս Հ^ռեբ 
նի ք և մեծաւ 7Հգնութեամբ արժանաւոր երկնից բարու֊, 
թեաեցէտ գտաւ * |^ւ ավաէսճասեցաւ ամաց յիսուն և չո^ 
րից յանապատս կրօնաւորեալ բովանդակ ըսա գրեցեք 
լուՏն սպան անելով զչսնգամս երկրաւորս • ջերմեռանդն 
հաւատովբարձեալգէւաչն ոլսակաւ ժամանակս , 
մեծաց շնորհաց եհաս երանելին % 

||ա եր յաՂՅ^ պոնտացի 9ի բա դար է | * բեր իա , որդի 
երիցու աոն բարեպաշտի 9 դրա կարդաց որբոյն ք ՝Հարսղի 
եպիսկոպոսի կեզարացւոց , երևելի ամենեցուն յաղչսգս 
լուսափայլիմաստիցնորա տ • հորժամ*վաի/ճանեցաւ երա,լ 
նելին |*\արսեղիոս , իմաստուն և անախտական սուրբ ե^ 
պիսկոպոսն նաղիանղացւոց *րիգորիոս հայեցեալրնդ 
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նորա ամենաշնորհ աք ող ու ^|Տւ ձեռնադրկ շեա գլխաւոր 
սարկաւագաց է Հմայեմ* ժամանակի եղև֊ ժողովդ մեծ 9ի 
սիւնհոդոսն էյոստ անդին ու. րաղարին ♦ և. հասեաԼ երա֊ 
ՂտէրլԷթև անդր ք թողու Հւագրիոս աո֊ սԸ(*■**/** |^աա% 
ռեալ եպիս կոպա»է % 

| \ւ մինչչէեռ. յաս տքա երի տա սար գութ եաԺն հանդի֊ 
սաէայյր ընդդեմ* ամենայն ադան գոյն արիանոսացն , աս֊ 
տուածաղգեստ դու. արճացեալ պտղաւ որ էր 9ի մեծ է 

՚ դարի պաղատանն% բանիւտ յաղթահարեալ դհերձուա֊ 
հողմս , և֊ »ձ կարկին ցգկմ* ոմն ել իմաստութեն և հո֊ 
գւոյն որով^ խոսեր , և մեծապայծառ պատուեալ ի 
ղարաչյեայյն 9 բար ի ատ եա էխ սատանայ և նախանձոտն 
ար կան կ պնա 9ի ցան կութ ի փորձութՆ վնոք ումեւքն 9 որ֊ 
պես և. թնրն պատմեաց մեզ% |^լ յետ ոլ բադում* ա֊ 
է.ուրց սակաւ մի հանգիստ գտեալ խորհը գոցն 9 դար֊ 
ձ եալ պատահ աս/և եղև. նմին էխ ոք որ կր յադ դե մեծաց 
Լ գեղեցիկ յո/ժ < \՝սկ \ք.ւաղրիոս յայ երկնչեչոՀ և ՝ի 
մարդկանկ պատկառելովդ առաքի աչաց ունելովդամոթն 
յաւիտենից և. ղտանքանսն անվախճանս 9 ևյաղոթս ե֊ 
կաց առ ած աղաչելով դի խափանեսցի անհնարին պատե֊ 
րադմ* էխոքն 9 և ոչ կարեր • |ք՝«– դի յ**յմնեղեր գնա կիմն 
ար փան որ ցանկույՁն և աղգի աղ գի իրհթ » սիրովնւ սպա֊ 
սաւ֊ որ ելով9 և որպես կա պան որ կապեալ լիներ և. ոլ կա֊ 
րեր գնալդ | Կւկ բարերարն ած լուաւ աղոթից նորա և 
ոլեթոլ գնա 9ի փորձուիսն տ Լ հանկարծ ակի եէլն 9ի վերայ 
նորա տեսիլ հրեշտակաց նման դորականաց , և յափըջ֊ 
տակ են գնա և տանին որպես 9ի դատաստան 9 և անուրս 
երկաթիս ընդ պարանոց նորա և շցթ այս յոտս և 9ի ձեռս 
նորա 9 և արկքն գնա ՝ի բանտ% ոլ յայտնելով դյանցանս 
նորա • բայց թերն անելով դխիղի մտացն կնոքնՀ կարծե֊ 
լսվ եթե այրն ամրաստան եդև֊ էխ մանկն ։ |^ւ մինլ 
յայսմ* վտանգի դեռ չարչարկր 9 ետես դոմանս պարտա֊ 
ւորեալս որ տանքկին առաքի նորա վասն այլ իրաց, և ևս 
առաւել զարհուրեալ տարակուսեցաւ է | յէա ա/ԱԸ 
ամենայնի երևեալ հրեշտակին այլով կերպարանոր որ 
դտեսիլն երևեցա.ցանկր նմա » եղեալ 9ի նմանուի սիրելի 
և ծանոթ բարեկամի և ասկ ցնա ♦ կապեալ այդպիսի 
ահագին շղթա/ի^ք. 9ի մկք բացում* վտանգից վասն էիր 
ես արգելեալ ակ՜ր սարկաւագ է |Նէ չքնա | \ւագրիոս ♦ 
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7Հշժարտէւ. ասեմ* է/Յ^ր ոչ֊գիտեմւ |Նէհքքեշ^ 
աաէլն ♦ և ւ»ձ դուզնստեայ (նչ֊ կարհրիս ոճիս յ սնձին տ 
|Ն( |^ւաք^աւ« կարծեմ* եթկ այս անուն եպարջոս 
չարախօս եղԼւ զինկն 9ի բոնս նախսնձոլ վիջաւոջեսղ , 
և֊ երէլնչիմ* մի արդեհթ կաշառ ե ալլ զիշի/սնն հր ամայից կ 
զիս տանք էր/ ։ |\ւէ « /^է Լքքես ^ բարեկամի բուճՀ 
ոչկ բեղ֊ արժան 9ի բաղաջիս յայսւՐ բնակելչ |Նէ 
| յս-ադջիոս ♦ միայն ահ՜ ապրեցույսցկ զիս յայսմ* փորձու.^ 
(ժկ ♦ ապա եթկ դարձեալյոեսսնիցես զիս աստէ/նյայսմ* 
բաղաջի ք գիտասքիբ եթկ յիջաւի կամ* 9ի սանքոնս 
յայսոսիկ * |Ն^ հրեշտակն ♦ Փէ «9^® է» 
ջէրմ զաւետարսնն և եջդուիջ 9ի նա եթկ գնամ* 9ի բա^ 
ղաջէշս ♦ և ապրեցուցսնես զանՅն բո, և֊ էրս զերծ ուցից 
զբեդ յ^ՍՂ^՝ տսնքսնաց • |^ւ բեջեալ֊ զաւ.ետարսնն% 
երդուաւ և ասկ « ւ^1 այսօր միայն մինչև, հանից ղհսն^ 
դերձս իմ* 9ի նաւ և ոչ֊ յամեցից աստկն ժամ* մի « I/*– 
նոյեժամայն զարթեաւ 9ի գիշեր թե 9ի տեսլենկն 9 և յա֊ 
րուցեալ֊ զմտաւ ածկր ղերգուՏէն որ 9ի տեսլեսն գիշե^ 
\քոյն ♦ և. նոյեժամայն արկեալ զէյաջասի իւր 9ի նաւ. և 
գնաց յՀ\րուսաղկմճ անդ ողքոճեալսուրբ տեղեացե և 
երսնելւոյե 11 րլինեայ տիկնոքն Հ^ռոմայ է 

|^ւ դարձեալ խստացուցևալ զսիբտ նոբա սատանայի 
սրպկս Հ^արաւոնքն է բսնզի դեռ երիտասարդ ևս կր և ոչ 
ու.մեբ կամկր յայսնե/շ բանգի ցրուեցաւ խորհրդովբե և 
սկսաւ փոփոխումն աոնելհսնդերձիցե և հպարտանալև֊ 
մեափառել% | ՝Կ*կ արարիչն ամ* եգելոց ահ՜ որ ոչ֊ կամի ընդ 
մեղանչելուրոէբ ք արկ գնա 9ի ցասս քերման ամիսս վեց 9 
և ցամպջեցաւ ամ* մարմին նորա 9 և րմիշէյբ ոչ֊ կարկին 
հնարս գտսնելբժշկութէ՜ւ |^լ եկեա/երանելի սրիկթմե 
Հ^ռոմայ տեսաեել փքա և ասկ ♦ ոչ կ հաճոյ ինձ յ երկար 
հիւսնդութթդ բո , որ դե ակ 9 ղի ոչ֊ կ առանց այ • նա 
խոստովան եղևնմա ղխպքհրդոցե իքւրոց է \*“կ քինա տխ 
կինն* զա/ս էի^սք/Ոէ–թՐ \քիը առաքի տեառն% եթկ ուեիս 
զմեծ քան վաստակոյ անապատին Հ^ռե/ւոեի* (3-կպկտ և 
մեղաւոր եմ*% առնեմ* աղօթս, զի տացկ բեդ ժամանակ 
ապաշխարութե « | *սկ |^ւագրիոս զղքացեալ քփ**Է բանս 
նորա% վաղվաղակի ցգաստացեա/ ողքսնայր % |^լ յաբու^ 
ցեալյլնաց 9 դկմ* եդեալ֊երթայր 9ի լեաոն *՜ Հյիարիսյ 
գիպտոսի % |^ւ բնակետը անդ ամս երկու 9 և եմուտ 9ի 
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ներթսագոքն ևս անապատն ♦ և կացեալֆ խա֊ղսն ամսշո^ 
րեթտասսն 9 ա֊տկր լիտր մի հար յա միսս հինգ և ըսեստ 
մի ձիիձ-ոյ ♦ այլ %է հեշտալից փափկոէ&ցն և 9ի վայելչուէրց 
աշխարհիս բոլորովին հրաժարեալ է *|\եսնախշտի լի^ 
նել պամենաքն գիշերս սաղմոսերգո*.թբԼ , աոնկր աղօթս 
հարիւր անգամ% յաւ֊ա֊լն , և քրելովֆի տար լոքն զգիրս 
ամենայն վսնացն ուր բնակետի» կր 9 վասն գի փոյիժ էր 
աո. 9ի գրել ըստ նմսնութեսն դթսիրիքկբեայ՝ 11 ղքխի 
հնգետասան ամի կենաց իլրոց եղև սրրեալ և ղյրաս^ 
տացեալ կատարեալ խորհրդով^ է$**փ արժանի շնորհաց 
սարը հոգւսյն 9 և յոլոմ ի մաս տոլ քժբէ վեր իքն խոհակա^ 
նաթքէ աոնկր լննութիս հոգւոյն % ^աստաակր երիս 
գիրս աՆաշունչս միայնացելոց և յնգգկմ՝ բսնաստեւլ 
Նախ և ընդգկմ՝ գիւացն հնարսգիտութ7ր տ 

■ |է*ա այսորիկ գ աբձ եալնեղեաց գնա դևն պոօնկաձր է 
սրպկս և ինչն պատմեաց մեղ* և հատեալխորափիտ մի 
խոր* գամ* գիշերս մերկ կայր 9ի ներքս յաւուրս ձմերա^ 
նւոյ 9 մինչև սսսւուցեալ պաղեցաւ ամեն աքն մարմինն ւ 
| գարձեալնեղեաց վնա հոգին հայհոյութեսն 9 և 
ոլ եմուտ ընդ յալէկալ֊ գյէաոսասոէն օր մինչև կաշեցալ 
ամենաքն մարմինն սրպկս սնասնոյ է 11 ասրձեալ երևե^ 
ցեն նմա ՝ի տանքեսն երկը գ^թ *ի նմսնոլթ իմն կղե^ 
րիկոսաց Ը**Գ փոսն հաւատոյ ♦ ոՏՏէ 9ի նո^ 
ցանկ ասկր ղինչն \^յ»իսնոս և միւսն | ^մնսմիոս և միւսն 
|^ալողինարոս 9 և յաղթեաց նոցա իմաստ ու թբն իւրսվ* 
և Նսնուցեա/ գփորձուքԺիւնսՆ 9 համբարձեալգձեէւս իւր 
յերկքնս աո. աՆ% վաղվաղակի աներևոյքձ֊ եղեն գևխ* 
9ի նմսնկ « Դարձեալ 1ի միում՝ աւուր ղյւսնալիսն կո^ 
րոյս գեկեղեցւոյն 9 և (իտեալ ցգկմս փակացն յանուն 

9 և ձեոն արկեալ քքվյնին բացսն նմա • ||ա եղև 
տսնջեալամենափորձ *ի բաղմագսն գիւաց և պո. գհանԼ 
գամսնս նոցա որ ոլ գոյ (միլ. նոցա % |^ւ Նղև վախճա^ 
նել հօրն ք և նա ասկ ցաքն որ պատմեացն • ըւեա 1ի հայ^ 
հոլութ*ֆ9 գի իմ՝ հայրն սնմահ կ * |^ս. մի յաշակերտաց 

է Յ՞րՐ՚՞է՛* քրէ-ևէր Հքսէփհբ. 0*հ1 *քքՆ–1 4 > 
^էրաայ քաՏ պթաունսպփթնայ և \աՏ պթտա.ճիքփշայ այԽ յքշՀին ք կամ* 

^ –ք Լ~+է* 4ք»« 4»*"*4«* է«**4յ«»»ք * 
**•& Ւ* ք քք րս ւ4ր 
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նորա վարժևալընգ նժա աժս ութևաասն պաամևաց 
ղաժէնաիՏն ըստ տևսյևաժն աոաքքնոխ ♦ և Ժարդաը^§սց1րաչ֊ 
նժա ասէ ևթկ յոքէմկհէրտհ բնակևցայ յան ապա^ 
տէ ք ոչ֊կևրևաէ^խաւարտ և ոչ թ անքար դաչար և. ոչ֊ խսԼ, 
ղող֊ և ոչ֊ժէրդ , ոչ֊ժէս , և ոչ֊յուացուՅն ժարքքնոյ 9 այլ^աց 
և ղքնէ ամևնևէն ոչ֊ 7ճսշակևալ% Հ*\այց յ որ ժաժ՝ կարէ 
տկարացաւ. ժարժքքԱն քէ էյ էստ փարուցն # սակաւ. մի կսակ 
ընդ արմաւաքուր խաունևալ֊ փասն կարէ ցաւ֊ոյ ստաժդթ*. 
սքՏն ղտյԱ և առ. քևսուցևայ հրով* «յլ 9է հաց և ՝է դէխէ 
և ոլդ կարէ կարէթպէտս հէւանգու.(Ժ ևաԺն ժևրձէրցաւ ♦ 
բայց է՛ֆաքս 7էաշակԷր սու.ց է&շ թսՏնքար և. ունդս և. կաաԼ, 
կաք ուր ԺԷնչնւ 9է փախ՚ճամն % Լ\ւ ևղև. յևտ հաղորդևլցքն 
օրքէեացե յևկևղևցւ^ոքն յ ասուրս յայտնութևանւյ պատ^ 
մէրաց աքնուհևտև ևղբյարցն մերրձ ՝Է փախճանևյն էւրոլյՐճ 
է-թքթ աչս ևրևը աժը էն յորժկհևակ չևժ՝ նևղեալէ 
ցանկու.թ*1~ ժարւքնոյ ւ ■ յէա այնչափ տանքանաց և նևղոս^ 
թ ևանց և. սնհնաըէն փորձու.թեց դէսացն , և յէտ այս*, 
չափ 7(դնու1րց և. անպակաս աղօթէց կրժնասորևաըբարէ 
փարատ , այՀՀասատսն պահևալև. ղյանթացսն կաաարէրալ 
հաեգէրաւ 1է նժէն անապպտէ 9է 9է տկր ժհրր տ 

IV/. 1 | քւադըէոս կաց է ալ֊ յ անապատ է աժս յէսուն 
և չորս ղօրութրէ սուրը հոդսոքն և \Հ&Է 
մհրրոյ ժևձապէս ըյյս ծադևաց էեձ անաըժանէ % 
և կարգէցէ ըստ կարէ էւ/ոսւՐ ևրէս գէրս յօրթնևայս դէ*֊*. 
րահաս և փայևըսսչլ "ճառէլր * առաք ինն յաղադս մէան^ 
ձանց Յշւքար էտ հասատոց ♦ ևրկրորդ ընդդէժ՝ փէճոգաց 
և բանաստևղծաց ♦ երրորդ յաղադս այսոց չարուՀԺևան 
արարստ պատասխանէ 9է դրոց սրբոց աո. գևժն որ փար*, 
ձևն ղւՌրղ֊ա Հ) է և. ձևը ընթևրցեալ֊ և. շահևալյ յաղ^ 
թող֊արասցէք %|^1յ 9է փևրայ այսոցն չարու֊թևան % 

է ե է~֊ քէ–լ, > 4 յ-որՕ-Չ օ>քէ–Ի 
ր–. *ր էձրր** քլ. գհա նաէա * 
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Վառ պաւ%ոօի ԼոաՐ&օա 

Ս է | ուստրէոյ , որ էր պատու ով^է | օւ«լ 
տրքյնոս 9 և էր այր սուրը և մեծատուն յ^է և. էր նոա 
րա կքՏն և երեր “րդէր * |)ա կամեցաւ կրօնաւոր լէնեէ, 
և֊ կոչեալգէյքքն և զոր գէսն էւր աս է վնոսա • կամիմ* էս 
կրօնաւոր լինել արդ 9 գէ բաւակամն է այսշափ վայելեի* 
մե՜ր յաշխարհէ ♦ էսկ դուր որ պէս կամիր, ը**դ էս ^Տ»4լ 
եթէ որոշէլյ | *սևն նպրա ♦ (է* ՛է Թէ և֊ *է մահ% բա^ 
ր*–Ղր է երթ ալ թոդթէ 9է ճդնութէւն սրբութէ՝ ա |Ն^ 
ցկէնն և որ գէսն • այլ գէ կա մի մ՝ վաճառել գձեգլ 9է վան֊ 
Աքէտ 9 գէ մի կորուսանէցէր գվաստակն ձեր բարձրամաու^ 
թե ամի է ոչ֊ ծառայելով֊ եղյւարչխ * | յ#ճ$ր *Է*ա • գամե^ 
նախ էնլ գոլ» հաճոյ է րել արասցե ս տ 

«ֆսյնմամ՝ տարեալ գԷԷնն էւր և մասն մեծ յըէչէէյ 
էւրոչլ 9է կուսանա էյ վանս և ասէ չյևոսա • ծա ռայ վաճա֊ 
ոել կամիմ՝ գսա ձեգ% | Կ*կ նդրա ոլ գէտէքխ գցօրութֆ 
բանին է |^լ *1| աւյլոս պատմեաց սար կա ւա դու հւոյն գէարԼ 
հուրդն 9է ծածուկ , և հատեալ պդէհՀն գրեաց գարձաԱն 
վաճասոխ և ծասայութէն և ետ գնա քխդ նոսա % նոխ֊ 
պէս և գէնչրն ետ ցսարկաւագուհէն 1է ծածուկ և գնաց 
աետէ տ |^ւ ապա ասեալ գմանկուես տարաւ *է վանս եղ^ 
բարցն է և այսու օր քխակաւ վաճասեաէ ետ 9է նոսա գնո^ 
սքքն ծաուայս ք և. գմասն լխչէց նոցա քխդ նոսէն է | սկ յէ, 
տոյ էխլխ գնաց յայլ վանս % և այս պէս վաճառ, եաց նոցա 
ճւ գչմնՅքն էւր և. ետ գմասն ընչէց է*֊րոց տհսՀքԸ վանէցն 
1է ծածուկ , և է/նդրեՓց յառաքնորդէն մտան ել յեկե^ 
ղեցէն քքկրն միայն 9 և. հրամայեաց նմա տ | %բրևւ եմուտ 
յեկեղեցին ք թամբարձ գձեսս էւր 1ւ աս է ՚*ե֊ 
ծաձայն • ած էմ\ գոլ գէտես գէ բոլորով սրտէւ եկէ 
աս րե*լ աստ է |^ւ եհաս աս նա ձախ որ ա^ 
սէր ♦ և. ես էսկ քԼՈ(ըյյով սրտէւ ընկա/այ գթեգ% |^ւ էբրև. 
լուաւ գձախ տեաոն ք գուարճացեալ գոհ անայր յամե^ 
նաբարէ գթութէ նորա ♦ որ ոլ էէ ար մ անէ ք ասէ , և 
ընկալար գէս * |^ւ բնակեցաւ 4|աւ^ %է վանսն յաէ* » 

□ւցւէւշտճ ԼյՕՕՉԼ0 
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և֊ որպկս ծառայ սպասաւորեր նոցա պչսմենաիե անարգ 
գործս* և եր ^ևրչլոյ ամենեցուն և հնազանդ իոն ար ^ 

հութթ | և րարձրացոլց պնա ած վասն իւոնարհութեսն 
նորա է |^ւ պքլեի վախճանի նորա բապոլմ* նշանս կատա^ 

րկր ած նովաւ , և 9ի գերեպւ/անկ նորա բղի՚եր ժիռյն և. 

բժշէյութիւն բաղում՝ չֆնկր է \\յսս(ե** փառաւորե ած 
պայնոսիկ որչ> սիրեն պնա բոլորով սրտիւ յայսմ% և. աո. 

յապայն . 

<ԼԱՐ* 

ԵՐԱնԵԼհՈՕՆ ՍԻՄԷՈնՒ ՍԻԻՆԱԿԵ8Ի 

ԵրԱՆԵԱԻՆ \\իյէ՚& հր ՝է Հաղստէին \՝նտիրտայ 
սսրւոց 9ի ժամանակս բարեպաշտ արջային | ևոնի % |^լ 
մինչդեռ, պատանեակՆ կր 9 Ըքեր յհկեղեդւէտ^ն հսնա^ 
պագ պդրեաըն %է Օ^սւղոսե աոյպջերյխ % և 9ի ծերու^ 
նւոյ ումեՈնե ած ասիր է տեղե կան այր եթե փան փրկու^. 
թեսն հոգւոց էրն գրեաչթն • և պայսպիսիսս չուեալ աո.^ 
ժամայն հաստատեր պինչն 9ի գործս բարութ եսն տ |#ս. 
գաղտ 9ի Տնողացն երթեալ 9ի հոնս եղև. կրմնաւոր ♦ և 
այնչափ %ի 7(պնութիէ կաչր 9 պի և ոչ֊9ի կերակուր ընթաԼ. 
նայր յագ 9 և սնձսնձրոյթ ծառայեր եղրարցն մինչև. «Լ 
մեն երեսն պարմսնային է 

|^ւ յաւուլ» միում* երթեալ 9ի իրհորն եգիտ մապեայ 
պարսն 9 և գաղտ յամենեցունց մերկացաւ և պատեաց 
պա մեն այն մարմին իւր 9 և այնչափ պնգեաց մինչև, յւա^ 
կերոն թաղեցաւ ե նեիէեցաւ մարմինն և եղև. որդնա^ 
չից է և. ժահահոտ ութի յ"ք*է՜ եչսներ 9ի մարՏնոյն % Լս. 
յոր ժամ՝ իմացսն եղրարյն 9 հապիւ կարապին հսնել 
պսրսրամն %ի տրոր ե ալ֊ է/արքքնոյն տոտ իրովւ |^լ նաիան֊ 
ձեալ կրմնաւորացն քնգ ճգնութիս արդարոյն ստիպեցին 
պհալր վսնացն հսնել պնա 9ի վսնացն » |^ւ իբրև, հա^ 
նքն պերսնեչքն 9 չսղոփ երթ այր » և այնպես գնացեալ 
գտսնե իբհոր *հ* ցամար և ինոր յոյժ չի թունաւոր պեո.^ 
նգթ 9 և չնկեց պսնձն իւր 9ի մկք օձի էխ՝ ոչ֊ ինչ֊ 7ճսշա^ 
կեիչվյ |քս. յետ աւուրց հրեշտակ տետրն 9ի տեսլեաէն 

□ւցւէւշտճ ՀյՕՕՀւՀ 
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գվանաց հայրն գահ հարեալսպաոնալեզր պաաժհէքսոս^ 
աացաւ. եթկ ոչ^ գտցկ գծաոայն այ * |քս. ապա երկի*.֊ 
ղալից եղեալ֊ անյապագ֊֊ աոստկր կրոնավորս , և ի*խդ^ 
րեալ֊ գտքն գնա 9ի խորագոյն էբհորքն , և. հանհալլ ահ^ 
աի տարսն գնա 9ի վանյխ * և նորա արար ե ալբանդ 
լուրս ք*հչյ գնաց յ ահա պատ և անգ շինհաց իւր արդհ^ 
լսնոցնհղ֊և բնակեցաւ. 9ինւքա ամս չորս • և ոչ֊ քնչ֊ 2ա% 
շակկր 9 բայց միայն սա կաս ոսպն թրէեալչ |^ւ յէա այ^ 
հորիկ շինհաց սիմն բարձրագոչն յհրկրկ գիրկս չորս • և 
էչէալ և կաց անդ ամս հօթն է |^ւ աղօթիէտ գչսսգոսմ՝* 
հիսանդս բժշէյկր ք և֊ սսսոսցսնկր աունհլ գէյամս այ 4ւ 
կևցուցս&ևլ ղՀոգԷս « 

|^ւ յէ» հ>1աւՆ և. ևօթն սս/աչյ լոսէալ մայրն նորա 
գնաց տհսսնհլ֊ գնա և ոչ֊ կարաց, րանգէ ոչ֊ կամեցաս 
էրրանէրչին Հ^իմկոն , այէ֊Հլադցլասթբ րար բա ոհալ֊ասաց ♦ 
թոդոսթ իմն շնորհ հա ինձ 9 մայր իմ\ և. մի հարկհս տհ^ 
սահել գէս յայսմ* աշխարհի ♦ այլ֊եթկ իցե մ* արժանի ք 
9ի հսնդհրձհալ գալստ հանն տեսսնեվխ գմիմհա^ 
նըս * ձլ արդ ով֊ մայրիկ իմ*\ հանգիր աո. խարսխի սեսնս 
իմոյ և. նեջհա է |^ւ նորա հդհալ գգյոսին աո. սհամն 
ււանդհաց ղհոգին « երսնելքն ||\իմկոն հրամայհաց 
դնհլգմարմին մօրն իւրոյ աոաէի սհամն , և. կէ ի թսՀ. 
գհէչ և. 9ի տհսսնհլ գմայրհ իւր տխրհցաւ. • և. թաղեցին 
գնա 9ի տհդսոքն յայնմիկ վասն տհսսնհըյյ միշտ պգհ^ 
րհգմամև և յիշհըյյ ՝ գհոդի նորա է 

|^ւ ընգ ասոսրսն ընդ այնոսիկ տհսհալ որս որ դախ 
հգն մի ք գհհտ մտհալ ոչ֊ կարկին ըմբոն ել գնա * յայհ^ 
ժատՐ հրդոսսն հղէն այն յաղօթսհ սրբոյն \\իմկոնի ոչ֊ 
աոհհլնմա վնաս քնլ* լոսաս եղն գերդոսՅն նոցա, 
դ ա դար հաց նոյհժամայհ յաղագս երդմսնն • |հլ որ սոր ^ 
դախ ըմբոն հալ գնա 9 ոչ֊քնչ֊փոյթ արար հալ վասն հրդ^ 
մամն աղոթի էյ սրբոյն% գենեցքն գեղն և կհրսն ♦ և. դհո^ 
ևս կերակուրը 9ի բերանս նոցա կին 9 ատամհմկխ նոչյա 
անկան 9ի բերանոց նոցա աո. հավասար ւ Լ ^այնժամ՝ %ի 
պդ9ոմմն եկհալ֊ յոյժ՝ չոգան աո. երանելին \^իմկոն 9 ու. ^ 
նեյով֊ իւրստանչիւր գէւր ատամհմնսն 9ի ձեոս իւրհանց « 
խոստովանհցան գրլջմամբ գոր էնշ արարքն աո եղն % |^լ 
երանելին \\իմկոն գթացեալ֊ 9ի նոսա և արար ագօթս 
Հւ հրամայհաց արկսնել գաաամոմնսն 9ի բերսնս քզ.^ 

□ւցւէւշտճ ե7 Օօօ^1ջ 
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ր էր անց « Լս. էբրև արարին այնպես , առժսոեօլն ողթա^ 
ցան ♦ ղի երթեալ ամենայն ատամանին էւրստանչիւր 9ի 
տեգիս էւրեսնց պնգեցան է 

I,– յետ այսորէկ էբրև յալտնէ եղև առաբթտութ է§5* 
առն այ 9 եկեաը հրամաեաւն նորա բարձր աց ու ցին ըգ֊ 
սէմեն բառացան կան գոմն « |#\լ կայթ երանելին 9է ^ 
րայ սեսնն բացօքժեայ , յամարայնէ արեգավնակեգԼ լի^ 
*նէրլով՜ և 9է ձ մեր այնէ 9է ցուրտ և 9է ձէմն ժուժկալից ա 
|հլ եկեաը ոմանց աղաղակեալ 9է վեր առ երանելին 
էսն դրեցին 9է նման է քուբ բղխեցուցանել 9է մերձակայ 
լեաուն որ էր անքրդէ վայր > և ուղևորը վաստակեթ*յոյժ 
9է իր ոյ է |^ւ երանելին խոն ար հևալ յ ա դաչան ս նոցա հրա֊ 
մայեաց նոցա 9է վերուստ 9է սէմնկ անտի և ասէ * գնսհ֊ 
ցեբ յ*հէս աեպւոի 9է լերթն յալն սնքրդէ և բրե^ 
ցէվ> և տացէ ձեզ֊ ած քուր ըստ հայցմանց ձեր % | \ւ նց^ 
բա հաւատոփ դոհացեալբ է նման է գնացին և թրեցին 
գնշանակեալ տեղին , և եք քուր յորղաբուղխ և առատ » 
և ուրախացան աւՌնայե ուղևորը և մերձակայբ լերթն 

և 9է ցաՆ 
մաթի կոչէին յ օդն ութ է գսնոմն սրբոյն \\էմկոնէ խլնդ^ 
րել յալ յնգնել նոցա 9 և առժամայն փրկեր գնոսա ած 
9է նեղութֆ էւրեսնց աղօթէւբ սրբոյն % |^\ւ յետ բա^ 
ռասուն և եօթն ամաց որ եկաց է վեր այ սեամն 9 հսն^ 
դեաւ խաղաղութի 9է ևէիուցեալ գերսնելէն թա^ 
ղեցին մերձ 9է սէլմն էլր Հ*նտոն աշակերտն երսնելւոյն 
||էմկոնէ և նորին սպասաւ որն, և դրեաց գածահաճոյ 
վարս նորա * | ք\ւ եր *էնիու9ն երսնելւոյն յամսեաէն սեպ^ 
տեմբերէ մթն յաւուր աարեմտէ 9է փառս այ մե^ 
րոյ ք որ է օրհնեալ սնգրաւ յաւէտեսնս • ամին * 

այն մի կ է |^ւ բաղում* վտանգ աւ որբ 9է ծովս 
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հայր** մեր \*լարիմն կր յ ասուրս սրբոյն 
էյոստսնդիսնոսի մեծի այտայի 9ի ^Հ՝*աղսյյ բաղստկն ♦ 
ճւ կին ծնողթ նորա հեթանոսբ ւ Լ\լ երթեալ յ| 
սան գրիա ուսաւ գիր և ծսնեաւ գճշմարիտ հասասն 
* |\^ ճւ մկրտեցաւ % | «ւաւ գճգնողակսն վարս սրբոյն 
^նտոնի * գնաց առ. նա և արարեալ աո. Ղւմէս ամիսս եր^ 
կա. ուսաւ գա մեն ախ բաղաբավարուիս նորա և գժումդ 
կալութք համիերութ1տն ։ | \ւ կր Հ^լարիմս յ ախ մամ՝ 
ամաց իբրև, հնգետասսնից • վախճան ևցաե ծնողին ք ճւ 
գամենախ քնչս խ֊ր բաշխեաց կարօտելոց և կրմնաւո^ 
րաց 9 և. գնաց յսնապատ մագեայ և. մաշիեգէխ ղգես^ 
տիւբ ւ և կերակուր կր նորա (մուգս հնգետանան % |^լ 
բացում՝ փորձութիս անցուցքն քնդ նմա դևբն, ճւ շար*, 
մ կ(էն գցասնկու թի մւձրՏնոխ է և. նշսնաւ խաչքն Հաչած կր 
պդձւսն % |\ւյել՝*կար ժամանակաւ առանց խցի ժուժկսլ. 
լեալ֊ տօթոյ և. սնձրևսյ և. ցրաոյ > և. ապա շքնեաց խրր^ 
7էիթ 9ի /ախութ՞ի ոտնաչափս չորս և յերկախութիւն 
ոտնաչափս ու (մ ճւ բ արձրու (միմն ոտնաչափս հինգ 9 . էլ 
հսնգչկր * ի գեսն ի խոր գովն , ճւ յամենախ ասուր առա^ 
ւելեալ֊ 9ի 7Հգնութիւն վարուչխ% չարչարկր գանձն իւր * 
.բանգի ժամանակ մի աղ֊ ճւ հաց ուտկր ճւ ժամանակ մի 
բանջար փոքրի էւ ժամանակ մի թրֆեա/ ոսպէտ 9 մինչև, 
եգև ամաց ութսնից 9 9ի Հի թոյ ճւ յպյլ կէրրակբոց որ 
պար արկ գմարմքքմն՝ ոշ հաղորդ եցաւ ամենևին % | \ւ մինչ^ 
դեռ. երիտասարդ կր% պատահեցաւ աւագակաց 9ի 
նապարհի 9 ճւ հարցամնկին ընդ | գար իոն ճւ ասկին ♦ եթ կ 
սնկսնկիր 9ի ձեռս աւագակաց ինչ֊ աոնկիր • | նա 
ասկ փ մերկ մարդ յաւագակաց ոչ֊ երկնչի « |^ս թողեալ 
գնա գնացին * * 

9ի ձեոն երանելսոյն | * լար իոն ի բազում՝ սրան^ 
չիլիս արար ած ախոցիկ որբ հաւատով֊9ի նա երթային 9 
ճւ բացում՝դիւահալտ ճւ հիւսնդոտբ սպօթիւբ ծերոյե 
բժշիեցսն, և գչիայրի երե" ըիդելփցոյց իբրև խաոնի 
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անասունս > և գթյագոլյմս 9ի հելյենացւոց և 9ի հերձուա^ 
ծոգաց դարձոյց յածգիաու թի և. յուպղափաոութի է և. 
սահմանեաց նղովէլթ երանելի հայրս | գարիէն որ աո անց 
պաշտամանց և ագօթից ոչ֊ քնչ՜ 7ճսշակկլյսմենևքն % I/– 
ժոգովեաց աո. քնթն կրօնաւորս երեր հագար ք զոր «ւ. 
օոյց գխսաակրօն ճգնհւթիւնս ւ |^լ յաւուրս կթոց այլ, 
գն՜աց աարաւ գաէՌնեսեսն յայդքն ե. օրհնեաց ղթչը֊ 
տուղն 9 և հրամայեաց նոցա մասն ել և. ուտել 
որչափ և կամեսցքն % |^ւ մաքն երեր հագարլն և կերան 

ւ ամեն եթե ան որչափ և. կամեցան ք և այդքան ամենևին ոչ՜ 
նախագնաց , և .թան գայլ ամաչի» տասնապատիկ աոաւել 
նղև գինին 9ի յաքնմիկ աղօթիէթ ծերսյն է 

||ա ինչն սուրբ ծ երանքն 11լար իոն պյւարէ Կնքումն և 
գվերափոխու ւքն աո անմահ կեսնթն 9ի տկր ածն ամեր 
ննցուն գերսնելւոյն սրբոյն Ընտանի ^ չաոաքագոին գի֊ 
տաց և ծանոյց աշակերաացն և ասկր ♦ ոհ չլանք պակա^ 
սոլթք կ մեղ՜ և երկրի մեկնիչն |ի մկնք 9ի աեսութենկ 
մարմնով՜ սրբոյն մեծին ^ նամն ի ք որ կ արեգակնափայլ 
“ճաոագայթ տիեգերաց ւ Լս, այնպես սգաց մեծաւ. ասՀ. 
ոապանօթ գմեկնիլն մարմնով գերսնելիքն էյայն և. գերի** 
երջանիկ սուրբն « |^լ երբեմն եղեալ երաշտ ժամանակ 
մի յգյժ նեղացսն է և հայցեալ խնդրեցին 9ի սուրբ ծկ. 
րունոյն | ^լարխնկ ագօթելաո ակր* և. նորա աղօթեալ 
աո ած ք ետ ակր ած անձրև. , և Ալաւ երկիր ամենայն 
բարութբ է |հ|» թանգի ոչ՜ կամկր գերկրաւոր փաոս 9ի 
մարգկանկ վասն բագմութքր ամբոխին որ գային աո նա % 
փասն որոյ փաիտեաւ 9ի լեոնկն և գնաց 9ի ^իկիլիա, և 
9ի նաւքն բժշէյեաց զդիւահարս որ սնգ պաաահեցսն 9ի 
նաւին • և գնաց նաւն նախ 9ի Հ^ոոմ՝ թագար վասն պի֊, 
աոյից իւր տ | ս. ելեալ սուրբ ծ երանքն իիավսնեցաւ 
աո ոմն ♦ իսկ դիւահարթ Հ^ոաՐ թաղարին ձաքնկքն յ**ա 
նուանկ գերսնելքն Հ^լարիոն է և երթեալ ա§աոաքքն 
խուփ» ուր կայր երանելիքն9 ողջանային նախ թոն գմտսԼ. 
նեխ աո սուրբն է |#ս. ասրս սնաի գնաց 9ի \\իկիքէա կը%ր 
Ղէ՞ն աշակ/րրտն էլր ղևրխ ամև շր^ք^է 
ինդրկր գերսնելիքն | գար իոն և ոչ՜ եգիա * և. հսնգի^ 
պեալ հրկի միոքԼ ասկ հրե այն ց\^իլթիոս ♦ 9ի թրիստո^ 
նկից մարգարկ ոմն յայսնեցաւ 9ի \\իկի(էա կզցավն և. 
Փաձկ բագուօՐ ղթսնչելիս * |^ս. չուեաչ գալս գնաց նա*. 
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լեալ \)խտխա *է \\էկէ(էա » և գտեաԼ պերօէևե^ 
լփն աևգ ըըէրալ եղև ոչ՜ սակաւ ինդութբ յէ 

|յսւ տեսեալսբբոքև Հ^լարԷոևԷ թկ և աևգ 
ցաւ անասն նորա , գնաց աևտէ 9է * | ապմասաս ♦ և կր աևգ 
աարջաայեալ վէշապ և բաղում՝ աքնաս աաանկր9 և սուրբն 
\*ըսրք»ոև աղօթէւր եսպսն պվիշասքև % |^ւ յասւուր ւէի ոք 
շարժ եալև մեծ յգքժ 9 ճւ հախ ՝է սահա/աևկ էւրաէկ փաախե^ 
ցաւ և վնաւսև 9է ցամստ եհան է |^լ աոեսեաէարլբ տեղւոյև 
ալևորիկ պծոֆա մրրկեալ եբկեան եթկ պշկնմև ընկղմես^ 
ցհ . է ըեթաչյ&ալ յափշտսւկևցքխ պսա.րբՆ | էըսրխՏւ և 
կացուցքն 9է ծովեզերն 9 վ>աևգի փախչկր և ոլ կամկր 
գալ պքյևէ նոցա վասև ախսոյաց • և. դի նղթա գխոկքն պյա^ 
րանչելի գործն սրբոյև 9 վամև ստյնսրէկ աալաչեցքաև պևա 
©գևելևսցա ւ |^լ նորա համբարձեաէ պաչս էւր յ երկինս 
աղաչեաց պած 9 ճև երիցս անգամ՝ արարեալ պնշան սրբոյ 
խաշին 9ի վերայ երկրի և 9ի վերայ աւապցյ ծովուն ք ճւ 
իսկոյև գիպացեալ ծ ոխ 9ի բարձուևս սկսաւ սակաւ. սա^ 
կաւցածնաաւլևյ1րտս դաոնալ ճւ գաբձաւ մինչև 9ի սահ*, 
մամև 9 ճւ ամենայն ժողովուրդդ գոհացեալյյևաէսՏևկ փասս 
տային այ • | Կակ սուրբ, ծերունքն իբրև ետես ղի ճւ ա1ևգ 
փաա աւորեալ յպյտևի եալև անուն իւր 9 մտեալ 9ի նալ, 
գնար 9ի (|^||քաւ և թստեալ 9ի ծածուկ տեայւոք 9 այլ 
ած ճւ աևգ յայտևեաց գերսնելիքն« րաևգի պտաև նա 
փախչկր 9ի փա սա էյ էլ ոլ կաա/կրյ այսն ի լիաևելաևաաւասաէբ 9 
նոյևթաև ած պևա հռչակելի աաանկր պասնչելեհթ 9ի աիերասյ 
երկրի • րթսևպի և աևգ ասյսահապտև 1|իպրոս կղպւ*փ յա֊ 
նաաւամևկ ձախ կին էլ դԷաՈրալ գային աո. նա է և (Ասպում* 
ամբոխ ժոալոաիեալ Ար աս նա % | \ւ ելեալ անափ ևս փա^ 
իսեաւ 9 ճւ ճերթեալ եգիտ վչգյելուլ և անկասկած տեղի 
բապայմ* աևտասզթ և յորգաբուղխ ադթեյստ 9 և 9փ աե^ 
պւոքն յաքև քեալ Ար երբեմն բագին կոյոայ , և Աքն բևա^ 
կեալ աևգ բապմութքք գէւաց % | Ա*կ երսնեյին | ^լարէոև 
արար աևգ աժս հքանգ 9 և հալած եաչյ պբապմուքՅ փւև գէ*. 
ւաչյև պայն , և պչոկր տեղւոյև աքևորֆկ աևգամալզյծ լեալ 
բժշէյեար բան էլ աղօթէչյ է 

|^ւ յորժամ* եղև երանեչվնՀ ՝պարէոև ամաց ութ սևէչյ 9 
հէւաևգարաւ և կոչեաչյ պմերձաւոր բևակէչս տեղւոյև 
աքևորէկ \\էլաթէաքէւ աշակերտէւ է*–րոփ և երգՏէնեցոյց 
ղևսսա% եթկ յորժամ* վախ7ճսևէմ\ էմաէ խորգովս թա^ 

0ւցւէ՚ւ26ճ ե7 



330 ա.Ա8որԳ* 8.» 1*>արգ* 
•մրց^Ք ՚Ժ“ օրյս&ձթ, խՌ^մ՝ կ , ևոլ աքլթել հաեդէր֊ 
ձաէ, և. ՝է տևղսւՀս յայսմիկ դքտ ղիս, և. ղաշս իաՐմի խը֊ 
փանկ^թ . \ս,կ յորժամ՝մէրրձևշաւ. յէրլօ&էրլհէսք ւղքն, յև(Լ. 
կարեաց յ ոգ ե վարմս և. աս էր թեքն սուրբ ծեր ունթե ♦ էլ 
հ»դէ ք ըեդՀր երկնչիս և դոզաս ♦ էլ հոգի # (նայԱր երկ֊ 
մաոեցեր • եօթ անասուն աւՐ ծաոայեցեր * # ճ. 9ի մա^ 
հուսան է երկնչթս տ Օ այս ասացեալ աւսնգեաց գհոգի 
իւր սուրբ աո. ած ժողովուրդբն պաշտէթն պնա իբ֊ 
րև. պսուրբ այ , որպէս և էր իսկ ♦ բայց վասն պատուիրսՀ,. 
նի նորա «լ իշխեցքն փոխել զխորգն նորա , էև 9է տե^ 
պւա^ն յորույՐ հրամայեաց% անդ թաաաղեցթն վնա % 

աշակերտն ծեր ոխ |քիւրիոս եկաց 9ի տեղի սրր֊ 
բ*յե I *ըրրիոնի ♦ քսնգէ կսամեցաւ սասանել 9ի վանս իւր , 
էև ոլետուն ժողոախւրդրն և. ասեն ♦ քաւ թացի կթէ թալ 
ցաք հեոսնալ ի աԱքնք ղաէսանձն պատուակսն որուաՐ\ 
մանաւորեցպք Տեալնժա աո. մեզւ |^ւ Տեսաց անդ պա*, 
հէրշոէէ ղյէևրրևղժաև սբբոյ ծէրրո/ն. բայց ժողօհաբդՀ, 
ղչարկին շԱիէտիոա կասկա&ևլով^ ՛ի նժանկ գօղէմսալ ըղ֊ 
սուրբ նշխարս երսնեյւոյն , վասն պայ յար գայթն և գը^ 
նային աո նա տ |քս տնկեաց պարտԷէԼ և այնու իաադաղա^ 
ցոյց ղնոսա սէր առնել և անել ըեդնոսա խաղաղական , 
և. հաւատացոյց վեոսա յթեքե» էւ յեա տասն ամսոյ գո^ 
պսացաւ պեշխարս երսնելւ ոյն և. տարաւ 9ի վանս իւր ի 
<1 Հաղեստթն % |^լ ժողովեալ եպխակոպոսուեք և կրօնա^ 
ւ*ղտ սաղմոսիւք և օրհնությI եղին 9ի տապանի , և 
ա/ենևին ոշ էր սաիքարեալ և. ոլ թուլացեալմարՏեոյն և. 
աալ խորգն և ոլ կնկուղն և ոլ ծածկոյթ երեսացն սայրս֊ 
գանեալ« Հյսնգեաւ երիցս երաեեալև. հայր հարսնց 
սուրբն Հդարիան 9ի հոկտեմբերի քսան և. մի օրն *ի փասս 

«ւսր* 
ԵՐԱնԵԼԻՈՕՆ ՄԱՐՏԻԱնՈՕԻ ՀՐՕՆԱԻՈՐԻ 

ԾԱՈ»Ա8Ն % | արտիսէՆոօ կր ՛ի \^ևսարխսյ 0|ւաղիս֊ 
տթնեսայ » և. յորժամ* եաքևև. ութ ևսո սասն ամաց , եթասլ 
գծեողսն և եղև կրօնաւոր է Հլ յեա աքնպւիկ գնաց 9ի յէա֊ 
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պՏ> և. քճակե՚ցքԱւ. յաքրէ էֆա.ւՐ ամճ հնգևտասաե » և. 
իաաակր<& ՜ճգԽութ-թն շէ"քհս կառ յայ , և բՀշկկր ■*. 
պջ(3-րւ.բ պամէքսաքև ցա*–ս հքէէ-աեգաց • լ *սկ բաբէաէո1ոթց** 
սատանայ բադում փորձութիւնս յարուցանկբ ի վերալ 
նորա • և՝*– Գ միում ա\Լուր մինչդեօ. աղոթեր 9 երևե^ 
ցաւ նմա 9ի կերպարան* վիշապի և. կամկր կործանկլ 
դտյրն յորում բնակեր ♦ և. տեսեալ դնա երանելին* ոլ 
դանգիտեաց , այլ ադոթթր ամօթալէց և. անյայա արար 
պշալն % դարձեալի միլս այլ աւուր եղԼւ 9ի կերպսհ֊ 
րսնս երիտասարդի 9 և. սպառնայր կորուսսնել ղնա ♦ և 
սաստեաէլ երսնելւոյն% դարձեալանյայտ լիքներ չարն է 

ք^աթժամ գնացեալ աո. կին մի պոռնիկ յս*բ*ցց վէա 
9ի գալ թակ ղու թի նորա • սրգյ առւեալ հանդերձս մեծա^ 
դինս և սսկի դարդարանթ Հթսիք֊ եդ վնոսա յաման , և 
է*երն պատսսւատան ագրատ ղգեստիւ գնաց 9ի գիշերի 
և մերձեցաւ յայրն նորա 9 և. 9ի գուրսն եկեալ աղաղպլ 
կեր% ողորմեա ինձ 9 եաաւայ ալ ք րանղի մոլոր եչլալ 9ի Յպ, 
ն ապար հեն 9 և. գաղանթ շա֊րք պատեալ կամէքն ուտել 
դիս է տեսեալվնա ||%արտիանոս յալնպիսի փչան^ 
դի | որ 9ի գիշերի յ այնպիսի դադանաբնակ անապատի 
աոանց ընկերաց Յնացեաէ եր ւ վամն սրոյ գթացեալ 
նմա դի մի գաղչմեակգւր լէցի՝եմոյք* ղկքնն յայրն, տոլեալ 
նմա արմաւս և-իուր , և. իէտև եմուտ իներթսադոլն յայրն % 
Լ\աթժամ եհան կթն յ ամեն են ղզարդսն և դչլեցաւ և 
նստաւ. դարդարեալչ |^ւ քթդ աաւաւոսն ելեալ երանե^ 
լէսքե ետես դքլքքմն յայլակերպս քէկար&եաց եթե դի*~ա+. 
կան երևյմունթ. էրն 9 և եհարց եթե սփ իչքես դու և կամ* 
ուստի և. վամն որսք եկիր է կինն • լուայ գթէքն և. ցանԼ 
կացայ րեդլ և եկի դի ամումնսնամվ*եզ% Լ>ւ սկսաւ 
կխճէ ՝ի գյաց յիշևց^ցսԽևլնժա , և. ղսկիղթն յ\^Վ, 
աթԱքյ արար և որ ղքքնի նորա արդարլխ թե ձրպես քկա^ 
նայս անելով֊ հաճոյ եղեն այ ւ | վարտիսնոս • և որ, 
պկա ապրխֆ , պէ «լգոք ԷէՐ խ,չթ է ♦ դ^– •%*/*• 

% անցս դփափադս իմ9 և ես ունի մ տանս գեղեցիկս և 
ծսուայս և. ինչս բ•սղումս ւ |^ւ աքլ բանս պատրողականս 
թոսեր $ ե գիրկս արկեալհամբուրեր և. վանկր ըեդ մարԼ, 
միիքն և թոսեր դշսդիը բոնս մինչև. թաթտեաց գայլն և. 
եհան յահէքն այ % |^ւ սակ \\*արտիանոս ♦ նաթ ելից և. 
տեսից Լ դ2ճմևապարհն դթոեցից9 գի մի քա֊ցե պթյան^ 
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կարծակի եկեսցե և գտցե պմեգ 9ի մեգս % |^ւ ելեաչարլ, 
*ատՀք աքրէխ կանդնեցաւ *ի վերա/ բարձր կիմի ևնայԼր 
պճանապարհս տ |^ւ մինչդեռ. պաչս իւր այպր և անդր ածեր* 
չրքեաց ած պմիսա նորա պի մի կսրիցե այնչափ վաստակդ 
՝2(պնսւթ1րն պոր 9ի մանկութի աշխատեցաւ » |^է, սկսաւ 
չալ և. ապօթեչ և. հաստատեցաւ 9ի տեր • ապա ի^ 
ջթալ9է վիմէն էր մուտ յային , աո. էր աչ հրահավը էլ աև^ 
խլաբար դարձ էր ալար աստս, և. մողովեաչ խոիւ վաոձրաց 
պայն և. մտեալՀի հուրն եկաց բոկ ոտիպլ ժոդովեալպայ^ 
ծեայս աո. գլուիՏն9 և. այր 1րչլալ, ջիէքքն ընդ ծածուկ ան֊ 
գամպխ է | ս. ասկ ցանՅն էլր * տես ||%արտիանե 9 եթե 
կարալ ես համբերել անչեք հրգյն # մերձեցիր 9ի կինդ ♦ 
պի թե շիջանա֊տ հուրս այսչափ դառն ( , որչափ ապա 
անչեք հուրն ♦ ապա երկիր դու. յայ 9 ովյանձն է \ %&կ կիմն 
Յնայր գալստես/ն նորա յայրի անդ • իբրև, եաես պի ու^, 
շացաւ յամելով արտաըոյ , ելեալ և. կիմն յայրէքն տե^ 
ամնեչ փքա 9 և ետևս 9ի մկի^ հրոյն այրեցեաչանդամվը 9 
Յէիչբարձեալասե ♦ պինչ արարեր պայդ * (^է ինտ 
տիանկ ♦ էէնա ով կին դու. 9 փոթր մի կորուսեաչ եիր պհո*. 
պի իմ\ պէ թե այսչափ դառն ե չիիանա-տ հուրն 9 որչափ 
ապա անչեք հուրն 9 ոփ եպէյելի կին դու. ♦ գնա և. ապաչ 
խարե> պի մի կորիցես գյաւիտենից կորուստն • I,՝*֊ եէհ֊ 
րև ետես կինն պոր արար ծաոյպյն այ 11 %արտիանոս 9 պըղ֊ 
քաչլաւ յ*յմ * և հանեալ պզարդսն յանձնէքն քխկեց 9ի 
հուրն և. այրեաց պա մեն այն 9 և կալեալ պքքտից երանել, 
լւոյն խոստովանեցաւ ըթլովյԱ/անցանս իւր 9 և ուխտեաց 
պի ոչ դարձչյի 9ի տուն իւր 9 այլ ուր նա կամեսցթ անդ 
կեցուսցե պհոպի իլր * Լ^այնժամ* խրատեալ փոս յու^ 
ղարկեաց 9ի վանս ճգնաւոր կանանց ♦ և. անդ արարեալ 
ճգնութի և. ածահաճոյ վարը ամս հնգետասան , հան^ 
գեաւ արդարացեալ շնորհ այ 9 որ և. գերեպման նո^ 
րա բապում՝ նշանս առներ ի հիւանդս և. 9ի նեպեալս % 

երանելւոյն |^իարտիսնեի հրայրեաց վերթն ան^ 
ձին յետ եգթն ամաց ապա ողքացան 9 բապում% կսկիծ 
էւ չարչարանս կրեալ* և պա մեն այն գ ոհութբ էլ ուրա^ 
խութի անցուցեալ պնեպութՆ ժամանակն պայն 9 և. մը֊ 
տաւոր և հոգևոր աղօթիւը հանդերձ յորդահոս ար^ 
տասուզթ գոհացեաչ լիներ յամենատեաոնէն 9 որ փըր֊ 
կեաց փոս 9ի չար մեպաց սձնտի է յետ ոպՀոլթեաէն 
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վիրաց անտի երկեաւ. դադարել այլ դարձեալսնդ 9ի 
լերիքէն 9 գի մի դարձեալփորձեսցկ *Էքա սատսնայ, ճւ ա֊ 
ոկփ գնացից յ այնպիսի տեղի ուր անհնարին իցկ մարգոյ 
գալ աո. իա % 1րրթեալ 9ի հովեգերն էրգիս* անդ նա֊ 
•–ավար մի ♦ հարչյսնկր չքնա եթկ իցկ փոթր կղզքակ ՝ի 
մկք հովոմն անբնակ է |*Հ*4՛ նավավարն ♦ կ ^ւ/՝ մի սուր 
և. անջուր 9 աւուր մի հեսի *ի չյամստկն < / ^այնժամ՝ ա֊ 
ղաչեաց գնաւավալն գի տարցկ գնա անդ ♦ և ամենայն 
յօժարութի նաւավարն սուեալ վնա 1ի նամն տարաւ 9ի 
վկ*& , ճւ ելեալ 9ինաւկն նստաւ 9ի վերայ վիմին 9 սակ • 
եսայլաստիոչ֊գնացիցւ |Նէահասկրնավավարնչյ\^*ար֊ 
տիսնկ կրօնաւսլն ♦ ահա 9 հայր % էրս տեգ 9ի տարւոքն 
երիցս անգամ՝ թերից հաց ճւ քուր է |^ս. օրհնեաց գնա 
11^արտիսնկ գոհանալով֊ պնմսնկ թկ արասչյկ պայն • |^ւ 
այնպկս երանելին ճգնկր սսւաւեէ տան ղաէէաքիմն » 

1**4 սատսնայ և ոչ֊սնդ թոյլեանմա 9ի փորձանաց • 
տանգի յ որ ժամ% շարժկր ծովն 9ի հողմոտ % երևեցուցա֊ 
նկր նմա գալիս հաիոմն բարձր տան պինչն 9ի վերայ վի֊ 
մին 9 և այլ բաղում՝ երևմանս երևեցուցսնկր նմա եր֊ 
կեցուչյանելովղնա % |#«– ադօթիւտ գօրսնայր և հսոԸ, 
բերկր նեղութեցն 9 ճւ եկաց այսպկս 9ի վէմի անդ ամս 
տասն % |^լ ահասկր նավավարն այն 9ի տարւոքն երիցս 
անգամ՝ գայր և բերկր նմա հաց և քուր > որ բաւակսն 
լինկր նմա մինչև 9ի չորս ամիսն ւ 

|^ս. գարձեալփսրձանս յարոյց նմա սատսնայ այս֊ 
պկս • չանգի 9ի միում աւուր էր(3–այր նաւ մի լի մար֊ 
գով ասրամլտ և կսնամբտ 9 և ալկկոհեալի հողմոց գար֊ 
կաւ նամն 9ի վկՏն և հերձաւ 9ի բաղում" մասոմնս 9 և 
ամենէտեսն ոլտ 9ի նալին կին կորեսն և ոչ֊ ապրեցան 
9ի սաստկութէ հողմոյն 9 բայց միայն աղքիկ մի մատաւլ 
կալեալ զտախտակ մի նասւուն մերձ կր 9ի խեղչյիլ և 
մերձ եղեալ 9ի վկՏն ետ ես | % արտիանան և ապագա֊ 
կեաց ասելովՀ ողորմեա ինձ 9 հաոայ այ 9 և մի թողար 
գիս կորնչել |;ս. տեսեալ երանելին գիտաչյ եթկ 9ի 
չարքն կ փորձութիՆ այն 9 և իքեալ 9ի հախ եհսն գկինն 
և տարաւ, 9ի վեր 9 և եցոյցնմա գհաչքն և ղքուրն գոր Յեա֊ 
ցեալ կր 9 ճւ սակ ♦ այսչափ կերիցես և այսչափ արբչյես 9 
գի բոս ակսն լիցի տեդմքնչև եկեսցկ նաւ. ավաղն ♦ տան֊ 
գի երկու, ամիս սնցեալ կ և այլևս երկու, ամիս պիագյ 
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Կ պէ քսյյյէ նաւավւպՏւ թարէոպաշա և հսՏէցկ գթէ-պլ 

| ս. ետևս ղէյթն մանուկ և. գեղեցիկ և. սակ ♦ սնհնար 
Կ խաոոք և հրօք ՝ի միսւաթէ կևալ* \յ*– յայօթա կացէալ 
արտասուօր առ. տեր ասե ♦ մի թողուր ղիս» տեր % կորն^ 
չել 9ի կամս չարքն , այլ արա որպես և– կա միս • ղի լաւ ե 
քնձ սնվևհեր գալ աո. Հ>ևղյ Հթմն յաւ^լ^ կենցաղս մե^ 
IV* |^– պ)սպհ“ յ^րկար ևալըսկկց ղթտե ՝է 
հո»խ « |^ս. հրամանաւն այ երկու. ձկուՀթ յերկու 
սՏէթս մտեալ ևրսնելւոյն բարձին ւքնա , ճւ այնպես տա^ 
րեալհանքն 9իցամստ է ելեալեդ ղհունկսն իւր յևրԼ 
կիր ե աղօթեալ յերկար գոհացա ւ պայ օրհնելովդ ղս»եր 
հանդերձ արտասուօթ ճւ ասե յք&տևսն ♦ ղքնլ արարիտ 
ղի ոչ֊ 9ի լերթս ճւ ոչ֊9ի հաքու, թս/լետ քնձ սատանայի 
ապա այսուհետև. յալ. ե քնձ կատարելյլհրամսնս տեաոն* 
եթե հալահեսցևն ղձեղլի .թաղստես յասյսմիկ% փախիիիյ» 
9ի միւսն $ Հ\ւ–ղայս ասացեալսկսաւ փախչել ճւ ասել* 
փախիր , |) ՝ արտ ի անկ , փախիր ղի մի հասցե ^եգ Փ**Ր֊ 
ձութի ♦ փախիր , | վարտիսն ե » կա39^ս ^ տեղւոք » 
ղի մի ըմբոնեսցիս 9ի հաղթս որսալին է փախը**֊ 
տակաԱ կատարեաց գժտման ակս կենաց իւրռց 9 «լ 
բառնալով֊ յքնրևսն ոչ֊ հաց ճւ *ձ գաւաղսն % 
ժամ՝ լսեր ղբարեպաշտ և պերկիսղահ ւքար գոյ՝, աո. նա 
հանգչեր ժամ՝ մի կամ՝ գիշերի կամ՝ ցերեկի • |քԱ. եր^ 
կոտասան ամ՝ այնպես փախստական եղևալ հալածեր 
գանձն իւր փողս աոեալ փախչելով֊֊ու.ժգին ընթացքով* » 
որպես թե Հթ թշնամի հետամուտ եղևալ ղհետ նորա 
փախստական առներ փքա ե այսպիսի լնթա*ցի*վ> փախ֊ 
չելով֊ ընդ բաղում՝ րաղարս անցաներ » 

|ք«– ապա այնպես գնաց ՝իյ\\թենս ♦ ճւ երևեցոյց ասե 
եպիսկոպոսին ղգալուստ և ղմահ երսնելւոյն է | Կ»կ յոքԼ 
ժամ՝ եմուտ երանելին 11^արտիանէ 9ի յշաղստն 
թե*ն ) գնաց յեկեղեցին ճւ աղօթեաց ճւ գիտաց երանե^ 
լին ղմահն իւր , ղի եցոյցնմա տեր ղկոչուՏն նորա 9ի հսնլ 
ղիսսն « |^ւ գնացեալ սնկաւ 9ի փերայ միոյ աթոոոյ ե^ 
կեղևցւոյն , ճւ աղաչեաց ղսպասաւորն եկեղևցւոյն կոչել 
աո. թզին՛ ղեպիսկոպոսն % | գնաց ե ալ սպասաւորն առ. 
եպիսկոպոսն ասե ♦ աղու ալ աբեղայ մի սնկեալ ի *քե֊ 
րայ աթոոոյ ասե% կսչեցե^ աոիս ղեպիսկոպոսն • 
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մամ՝յէշևաց եպէսկոպան ղեր ախ տեսքերն գոլէ ակր 
էաՏ նմա ճւ ասկ ♦ ա գուաշ֊ դու էրս որ »լ կար ևս ՚ճանա^ 
չերլ֊ գլնտրեաքն այ , դի նա "ճշմարիտ ծառ. այ այ կ է այս 
ասսացեաէ֊ էլ փութ սնակէ և գնաց աո. նա տ Հ*բրև. ևտևս 
դեպէսկսպոօն 11% արտէսնոս ոշ֊կարաց յաոնեըև. գնալ 
ընդ եսւաի նորա ♦ այլ~ գձեոս էւր համբարձեասլ ևտ գող*, 
ի դին 9 և. ասկ ցեպէսկոպոմն • օրհնեա ղիս , ակր , ճւ յսնՅԼ 
նևա ղիս այ , Հլսնգի յոյմ նուաղեաէ՜ եմւ «ք|ւսյնմամ՝ 
նստուցեալ~ գեպէսկոպոմն պատմևաց նմա մի ըոա յխՀկ 
պամերՍայն եղեալմն ՝Է մանկ ու թևնկ էւրմկ , և որ*է լե֊ 
րքծն ճւ ՝ի ծոփուն պատահմուկյն • |^Հւ լուաւ եպէս^ 
կոպան գչսմենայն փայտն և. դհալածսնօք կեսնս նորա , 
լցոն աչքն նորա ար տաս ու <տ ճւ անկաւ ՝է փերաի լսնքագ 
երսնելւոյն ճւ ելաց դաոնապկս և. սակ • ման ալանդ դու 
օրհնեա ղիս ք հայր սուրբ % |^ւ նորա տարածեալդձեոս 
էւր յևրկփնս սակ • տկր ^|>^» *է ձեո.ս տո յանձն 
աոնեմ դհոգէ էմ\> թայս ասացեաէչ մպտեալև. դուար2ք 
երեսհթլ աւսնդեաց դհոգէն էւր աո. ած ՝է փևտրուարէ 
երետաասսն օրն։ |^ս. չուր ևղև մահն ևրանևյւոյն ՝էձեո5* 
ևպէոկոպոսէն է ճւ ամենայն յչաղստն գնացքն ՝է տեսա^ 
նևլ ղծատւայն այ գ$\ճարաէսնոս , 1ւ մևծաւ պաաուաԼ 
թաղեցին գնա յեկեղեցքն սագմոսէւթ և օրհնութրԼ ։ 

\ճոկ կէնն որ ՝է ծոփին ելաո. երանելին ՝է վկՅն ք գսլա^ 
աուկրն նորա գոր փասն հացքն ճւ քրոյն սակր% (ըւեալ^ 
հիսն այր • գի իբրև գնացական պչ խօսկր ընդ նմա որ ոչ֊ 
կր հնար ք ճւ ՝է միտս էւր փարսնկր ադիէէքն ՝Է յաղօթեքն 
երսնելւոյն ճւ ասկր ♦ գինչ֊ քսօսէ կրօնաւորս այս , և. որ^ 
պկս կարկ երթ ալՀԷ մկիէ֊ համատարած ծոփուս գոլով ։ 

էբրև– խաչաէլնտեաէ֊ դիքտն ևրանելքն վազս աոեալ 
ընկկց գինին ՝Է փիմկ սնտէ է խորս ծոփուն,, յ այն մամ 
%էձ բարձևալյահէ ևղև. և խոովեցաւ յոգէ էւր ք և կսՀ, 
կոնովդ սնմքսէթար լայը » և դէտկր նայելով^ ընդ ծուխ 
թկ գոնկ գմարմքն նորա սուրբ աոեաը ՝է ծոփկ սնտէ 
ոբոհևցէց աո. էս մխիթար ոգւոյս և ընկեր քնձ ։ | \ւ. 
սկր ♦ ըսւ կր քնձ մեոանել ՝Է ծոփուս ՝է նաւքն ընդ ըն^ 
կերան խՐ ճւ ոլլքնևլաաւէթ մահու ծաոայքն այ։ |հլ 
ահա տևսսնկր գի ելսուրլն 11% արտ քան կ լսնքօյն ՝է փևր 
տոն գծոքխ, ճւ երկու ղվփք>Կթ. յէ*ըկ**ւ սնքմս նորա տա^ 
նկքն այնպկս հանդ արտութբ * ^()^ն այնպկս տևսևաԱ 
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ուրախացեալ գոհանայի պայ, և ձայնեալաո. սուրին տԼ 
”է՝յէշէա պէս գգծրիսյաղօթս հո , *"*րբգ % • &մնպէ 
մերձ իւր ետես և. հոսպ աո. վԷԱե և. նայ էր գինի հետոց 
երանելսոքն 9ի ծավ սԽդր մինչև. ծածկերաս յաչար նո^ 
րա է Լ^այնժամ* աո. (ակրն ժոդովեար ղիերն ասէ • ավեղ^ 
կեչի դու. անձն , որ ոշ էիր արժանի տեսանել պսուրբե 
այ, ահա տէրսէրր և օրհնևրար 9ի նման է և ՝ի նորա բնա֊ 
կոլթիսեն արժանացար • արդ եթէ մոոսնայրես 
պսրբոսթ 2ր տեղիս պայս > և. պաղտեպոսթի սիրեսրես աչ. 
ի*արհի» որ խասար ոլ ըեկաչրի Հէթէ*է% |^– ադօթեալ 
աո. տէր ած՝ ասէ » տուր ինձ համբերութիւն բնակիլ9ի 
տեղքիս սրբոսթե , ®Հ բարերար տէր % |^ւ այնպէս պերլ 
կա. ամիսն պայն որ ւէնարեալէր1 պահօթ յօժարականաս 
ճնշեաց պինչն 9 և. աղօթիւՀ հաստատերաս 9ի աէր ած 
յոսսավ և. ջերմես.անդ սիրով՝ և ուրախութբ էր պի 
Հաղրրարաս հոգի նորա աղօթիւՀ սրբ*ի* %է վէ9^ սնդր • 

|^ւ յ որ ժամ գնար աո. վէմն նաւավարն բարեպաշտ 
հարոֆւ և 2ըովն և մերձ եզեալի վէՏե ետես պէյթն աչ, 
իքարհի հանդերձիս երկեաս յոյժ , հա մարերով դիսա֊ 
կան երևմունթ ք և սկսաս վարելղնաւն յեա կոյս • |^ւ 
կիմն տեսեալ պզարհուրիլն նա սա վարին% ձայնեար ասէ ♦ 
մի երկնչիր 9 տէր իաՐ և– եղբայր, ես կին եմ* րրէստո^ 
նեայ | եկեսքիր մերձ և. պատմեցիր վ>եւլ պեղեալգորեն է 
|\^ա դարձեալ 9ի վէՅն մպեար վնասն և մօտերաս աո. 
վէ*& ք և եհարց նասավսղն եթէ ուր իրէ աթեպաքն որ 
9ի վիմիդ էր ֆ և ասա ինձ ղճշմարիտն իժ է պինլեղևնմա է 
|^ս. կիմն յեպբ ծովոսն իքեաչ մերձ աո. նա սրստմեար 
նմա րսրչվ պամհրնայն եղեսղմն • Լ ^այնժամ սկսաս էս նալ, 
սափորն քալ էս ասէ ♦ պբկեցայ 9ի տեսչենէ սրբոքն > որով 
միփթարէր հոգի իմ* և չթծայր « | V. ասէ ցկինն ♦ էիԼ և 
մուտ 9ի նասս 9 էս հանիր գթեգ ի ցամւսՀ և երթ իր ես 9ի 
տուն և ❁ յապգականս հո ւ |Նէ կթան • մի տէր իմ* մի 
հաներ պէս 9ի վիմկս • այլ արա աո. իս ողորմութիւն # և 
պոր ինլ նմա բերէիր% բեր էս ինձ, և արասրէ ընդ ՀէգԼ 
տէր ած ողորմոսթի և. հատուցումն բարեար Հոր * 
ած աո. իս ղիին հո թէ ոսնիրիս ք և աբեղայի խորգեր 
ղէն պարեգոտ և մազեղենս ք և. աորէ պոր պյէերեսդս եմք 
ե պգերուսրէ ինձ պիտորգն և պմապեղէնն ե վարձս աո 
նուրսէՀ յայ, պի աո. ած մի է այր և կին • 
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^() այս չու. ևալ նաւ. ավարն 9է նմանկ , և էհ ևս պփափա*. 

գուՅն նորա քևրմևռսնդ և. ղսկչն րորչւորևալ առ աև 9 
սա է • ա(*արէց որպես ասացևր • այսու.հև տև և. 
մի ևրկնչիր , այլ հաստատածն կաԷք սրտէւ. և </տզթ % | \ւ 
տոէ-եալնմա պՀՀացն և. դյուրն դարձաւ. 9է սա աքն էլր , և 
է աո. զոր քնլ պա տա. էրևաց և դէյքհն էւր և նաւևաց 9է 
վև*քե է |^4Լ ևկևալ ևչէն ագ. նա 9է վե»քն և. ետ ոմն նմա ալ 
2չյքն և. աչքաց ուրեցէն գմիմևսնս կսնայյխ % |^լ նաւ.ա^ 
փաչն 9է նամն էքեալ առանձնացան նղթա , և մևրկացսս^ 
ցևալ ղէյսնացէ աշխարհական ղգևսսն 9է նմանկ՝ հէք֊ե^ 
ցսյց նմա էրրև. այր ղխորգն և. ղմադևղէյմն 9 և ուրախա^ 
ցևալ ընդ մազեղենն օրհնևաց զկէնն նա սա վարքն հան*, 
դևրձ նասավարամն , և. աղաչանհթ պաաուէրևաց նոցա 
դի բևրցեն նմա այծևնէ և. փուլ9 դի վաստակեցէց, սակ » 

ձեռզթ էմովթ և. ձրէ հաց ոլ կեր այց« նրտա դու ար*, 
՚ճացևսղյլ քնգ ածասէրա֊թէմն աղքկսնն՝ մխփթարևաչր 
Հևա գնացքն 9 և. արարքն պսրսաուկլւ նորա , բերքն փու.լ 
և այծ և այս % |^ւ. այսպես արարևալ կնոքն 9է էքիմքն 9է 
մկք ծաքոմն ամս ութ մեծ Յէդնութբ և առստէնէ վա*. 
րատ 9 և. ևրկսւ. ամսովդ ա չառաք վ>սն զգնալն նաւաւքարքն 
հսնգեաւ ազբիկն խաղա գութ և ամի. 9է \|\էր* 

|հլ է կատարևլ երկուց ամսոցն գնաց նաւափսչն ճւ 
կէնն 9է վկՅն առ9է տեսան և էխ օրհնէլյաղաէնոյե 
|^ւ էրրև. ևչէն 9է վկն6, գտքն դևրսնեչքն մևռևալորպկս 
կևնդսնէ 9է յյոմն 9 ոմնեչոփ քնգ քնրևսն դ<Հացն ն~ դյուրն ք 
որ կր ևրկսւ. ամսոյ պաշար է |^ւ լացքն ուժգքն և. ևրա*. 
նևցքն 9 բանդի բուրեր հոտ սնուշութ *ե9է մարԱնոյն ♦ և* 
ողքոմնեաչ համխսւրէւ դնշխարս նորա է ք ացքն 9է նաւն 
և գնացեալ 9է ցամստն տարսն 9է բաղչպչն \յ եսարէայ 
Հ\Հաղևստքնևայ 9 Լ. պատմևցքն եպիսկոպոսքն զա մեն այն 
և դե արն ւ || ասն ոբոյ մևծաւ. պատույոէք և ևրգովթ հո^ 
դև. որ օր թէսղեցքն %է նշսնաւոր տեպւոք 9 յորմէ բադոլյՐ 
նշսձտ չքնկքն 9էնևղևաչսն ն 9է հէւանգս 9է փառս 
այ մերոյ % 
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ՊաՏՕ*Ե։՚*8 էքէր&Գւ և սուրբ. Հայրն \քնաՀևիոս ևթկ 
եհխ աաւ էս ոՏէ յաաանսէպասսաակաաան աէէաքնաաակևցացն և. սրաոԼ 
աէեաց էնձ սար տասնսզլլ և. ասկ* էրս, հայր % աաաՏնկԷ էրալթայր 
աշխարհական էս աէէրաւասս , էս էէեսաց **րդէ 4Է էրրկլա աաէաց • 
յև ԷաՐ լոսէրալ֊ այաքն գնաաացէ 9է տոսն ևայթւօրն ԷմոսաՐ և 
րւէ պաաաղաթ որ կր ծրկթ ասմաց , և բևրէ յաաանապատն էաՐ 
էս սնոսցէ ալնա աշխասաաասքձքԼ , աաէբրաւյափ էս բանջարոփ 
աքսայրէ ♦ էս ոչ֊ ՅՈԼՅէ կէրրպարաաան կ%էոք էս կաաՐ աշ^ 
ԷաարհԷ , և. ոչ֊ միս գէսաաց նա ք և. ոչ֊ ձաասէխ էս ոչ֊ հաց և. 
կաաՐ գէեէ էաէացաս նա և. կաաՐ ևաէրո * յամէնօփակ 
օոցէկ ալատոսցէ ալնա և պահ ատ ճնշէրալ֊սաաա/որէրցաասցէ պնա 
9է տղայական հասակկն , ա/քանչէս յարբաաաՏաո էրհաաաս ասքնպէ^ 
ափ ճկխաասթքլ • էս փսրաէէրցաս յաաէէրնասյն ասաատ/Տաաաւ/Յքաա 9 
9Է տլխաաս(3ֆ&$ հսկմս/ն էս 9է աախդոս/ձէւնս աալահոց և. աաաալօ^ 
թէայ յասրաժաւՐ% և սԽբէծ և սուրբ և անաաարաաո, էս ոչ֊ 
էթուցի փաա 1է լէրաանկն « | ասյսպկս մնաս ախ կղլւօրաար^ 
գթա ԷաՐ յ անապեաաէ անդ ասաւ էս , էս աաչ֊ էրօաէրս նա գէս՚լ 
է աաչ֊ շկն էնշ րաղաբաց և. ոչ֊ ծամնէրաս նա պէրրկրաաաաօար 
դաղածս աժէրնէսէն **էչց*ր էս աաչ֊ բար է % 

|քս. էրղևալ֊ոսթ էստասն աաէաց ախաափսէ 7ճխափւ(3֊լՐսճա^ 
ապաաակաաան փորատ ծառայծլով֊աոէրաաճ ա |#ս. 9է աֆաասաՐ 
ասուր հէսանդացաս հէսամնդոսթէսն էս աէէրաւաս փաաէաճա^ 
նէրալ֊ ալէյեանս պայս • էս սաալմոսէսր և. օրհնաասթքէ և. ար^ 
սաասոսՀտ թաալկցէ պսքնապատքէն մնևալն և. պանբէծ կրօ^ 
նասաղճա պայն պկալբօրորալէե էաՐ, էս աաւրախ կէ 9է ա/էրասյ 
նաարա փոսն սրբոսթթ. և. ՜ՀգնոսթրԼ պնաչցյնաարա աաւ հաաճլ. 
դէրրձէրալե« |^լ ոչ֊ գէակէ էրս չարէ աարաաաահևալս ալնաարա 
սէրսան, բարձր ամտոսթ/էե էս պաաէբարտաւ անոսքան • տսան^ 
պէ 9է աէկջ֊ էրպրյարց ոչ֊ կկաց , աարուէ ծսանոսցէրալ֊ էրբևէ աաԸ, 
բարտասանոսքժքա և էաաէնարհաասթր էս հնաղանդոսթէսն 
9է բաաանէց էս 9է գաարծոց ւ 

I Նսկ ե֊ս աալաչկէ պած ժտէրլով֊9է նւէաեկ պի ցաասցցկ /անձ 
քձ-կ յոր դաս սրբոց ալասէրցաս էրաըւօրարալէն ԷաՐւ | յս յէրաո 
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ևրրորդ ամուրն տերս անէ է յսնարքս տեղի մի նսեմ* ե 
ժանտահոտ 9 և զեղբօրորդքն իմ անդ ւ | *բրե պայս ա^«լ 
պէս տեսի ք արամութբ վարանեայ վշտանայի , և սկսայ 
մեղադիր այ ե ասէի • ոչ֊ էր երիտասարդն այն աեԼ 
բիծ անարատ • ոչ զյյայգ և. ղցերեկ ծառպյէր բեղ պա*, 
հէտ ե աղսթիւբ և ստնութբ » զինլ է զոր տեսք» գնա » 
|^ւ մինչդեռ, ես պայս խորհէի , ահա երեեցաւ ինձ հրեշ^ 
տակ տեաոն և աս է ցիս » ղամենայն ճգնութէր վարս ու.^ 
սա֊էյեր նմա ք իսկ զխոնարհութի և զհեզութք^ լխդէր ոչ 
ուսուցեր ♦ զի ոմն էր 9ի սրտի խրում մեծ հպարտ ու. թի 
և յրյմ ամբար տաւանէլք համար ելովյզինլն սուրբ և լքխ 
տիր ծառայ այ 9 իբր թէ ոչլ գոյ այլ բան գնա • և զիարդ 
օլ գիտես եթէ ած ամբարտավանից հակառակ կայ 9 և 
պիղծ է առաքի այ ամենայն բարձրամիտ տ | ս. քս^օ իմա 
դու. , զի թէ ամենայն առաքքնութլՅ. պչսրդարեաչ է որ 
առսնց խոնար հութ)ր , պիղծ է առաքի տեաոն ♦ իսկ 
թէ որ խոնարհ և հեղ իչյէ > առանց ամենայն առարխ 
նութՆ հաճոյ կարողլ է յինել տեաոն և սիրելի ♦ զի այլ 
մվ֊՚իցէ հանգիստ տեաոն , եթէ ոլ հեվն և խոնարհն 
և պտ դոզան ֆի բանից նորա » |^ւ այժմ՝ գիտւոսքիր զի 
յս*յ սնիրաւութքր ոչ լինի , և զչԱյն զի պիղծ է առաքի 
նորա ամենայն բարձրամիտ ե հպարտ 9 թէպէտ բիպ* 
աոստինու. թիմն ստացեալ ոմնիցի որպէս բո մնուցեաքն 
"քքի* ^աժԼ֊քէ դիտացե ալ գնա ոլ խրատէիր 9 ոլև 
բեղ թողուքն մեղթ բո ♦ բայքց զի ոչ ծսնեար \ի սրտի 
նորա զբոմնեաքն 9 ոչ հոգաբարձու, եղեր % էգյսա^ 
հետե պՀՀնազանդեալմն ձեր եթէ ոչ նախ բան զամե^ 
նախ տռստքնութիս *ի խմնարհութր և 9ի հնապանդու 
թին յսրգսրեալ վարժիցէբ 9 ոլ առանց մեծի պատմի 
մքեիցիբ* պայսբան ասացեալ հրեշտակ տեաոն գը֊ 
նաց % ես 9 ով֊ հայր պատուակսն ք պայս այսպէս աե^ 
սեալ ե լուեալ սգամ* և լամ% յարաժամ պկորուստ ե^ 
րիաասարդքն % |\#է *խա հ**Սքխ ^նտոնիոս ♦ յիրաւի 9 ով֊ 
եղբայր 9 ուր իցէ ամբարտաւանութ-քյ 9 ոչ է նա յայ ե ոլ 
աեսցէ գնա ւ 
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ՈՐ *Ս11Ն 0“Ա1ՆԱԻ ՄԵՐՁ Դ*Րա»Տ*Ն ՐՆԱ«1էՐ 
ԳՐԵԱ8 Ք^ՕՏՄՈԻՈԴԻՆՍ քէֆՈՓԻԼՈՕ ԿՐՕՆԱԻՕՐՆ* 

էւ վյՍւՆՕ՞Ե ամրաուս \լ*սկքաքքասէ։, որ կ ՝ի |)Հիջագե՚տս 
| ՝սորւոչյ, բնակկի ես ^\կսփ^/ոս մե-ղաւոր կրօՍաւսր < 

I/4– յետ երեսուն և. ու (մ ամաց վիներին իմոյ * է վանսն 
ասեմ ցայրկրօնաւոր եղյւարսն • խորհուրգթ իմ նեղէրն 
ղիս երթսղլ յ| յրուսաղկմ և. եվաների լևաօն , և֊ 
աքա՝յց յ անապատն մինչև. գտից ղթնակեաըՏն ի յս^րս և 
9ի փապարս վերանց ծառայս այ է |ք>ւ երկու սմածը յեղ^ 
բարցն \)արգիօն և \*գիմն ասեն ցիս ♦ գնասցօւր և. մետ 
ընդ և մինչև֊ 9ի մահ ոչ֊ թոդցտտ դթեգ* |/լ *ի 
միում՝ գիշերի գաղտ 9ի հորկ վանիին ելստ 9ի վանիին 9 
ևև 9ի հանգետ ասան օր գնա ցար յ | յրուսաղկմ երկիր ւգա֊, 
գաներ սուրբ տեղեացն , և. ելստ յՀքրուսսպկմկ ե֊ դար^. 
ձար յարևձրլս • գնացստ ալյուրս հնգեսաասան և անցստ 
ընդ ջիգրիս գետ, և հասստ 9ի պարսիկս և տեսպր ղտե^ 
ղին յ որում՝ սուրբն 11 ճերկեոիոս գեղարգեամբն եսպան 
ք; \ուքիանոս արրայն ղ\ ուրացողն« և֊ անտի գնա^ 
ցար 9ի րաղարն ՀՀիսբոն 9 յ որ ում հանգուցեալկին նըէ^ 
խարբ սուրբ երից մանկսՏնին ամնանիսքնց % 

|/^ ելստ ՝է յերկրկն ԳՀարսից և գնացպթ ՝է հևդէկս * 
և տեսեալ ղմեզսև մարգիկն հնգկաց, փայտիւը ե տա^, 
րամբթ հալածեցին ղմերգ 9ի սահ ման աց իւրեանց • և մեր 
գնացստ փախստականը և ոչլ գիտկստ թկ յո երիձ֊այստ 9 
ղի մոլոբեցստ 9ի 2(Ն/նապարհաց ք և գնացողը ընդ դմուա֊ 
րին երկիր ղամենայն ընդ սղրև֊ելս • ուակստ վայրի բան^ 
քար ք և քուր ոլ պակասկր մեգ, և հասստ 9ի տեղի յո^ 
րում կին ծառը պտղաբերը մրգաւկտր և գոհացար վայ է 

**Ջյրէա 4*ս.աՏա9\։9աա9ա Ս՝քք ւք յ~յ»*ք )ահ.%այ1 պ>էա^ագ է**՝ք* 

8*^* յեյէւէտ*"^ պա^-ևան* Տ—,, -է* է –ր ^ V. 
ծ^լէ* I աՏյայաՏաաա-քա, յ-ք^ է* ԳքԼ քք՚ք ՏաաաՏ^ ա֊ա֊Հլ–. +~Ն է4ք՝» * *1*– 
+ք,ա1*,.Հձայ»յքա<*էալաչ1։,(Հարսնք,*ա Հհ*օէ է» »» 4է 

"րա~գ~Ւ"ն է մ*–ք 4«» էքէ»*1*քէ 
^ յեքէք^էւէ* Տաա^Լ^և լՀա֊ Ն. »+ա֊գ*֊ք1էՆ Տ֊+աՏէ ալՀաձգ*֊֊ 

*"է)~\Ն»լ11քձ~\հ.Ը՚լէ Այլ 4աէրէք^ օհլղձԳ* ^Ն*ք«*Նքրյ է 
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և. յագեըստ 9ի պտղղյն «֊ և. խնդրեըստ յ***) ղՒ առաքնոչէ֊ 
դէսըկ մեզ֊ ուր թեքն կամեսըի » յույ\է անկկաչ եր֊ 
թայստ և. հասաք 9ի յ երկիրն թէէեա3 » «ր երկայնութք 
մարդոյն կան գոմն մի կր միայն • և՝*– տեսեաչտ զմեզ֊եր֊ 
կեան և փախեան 9ի մէքնք է | մետ Ը***Է արևեչս գնա֊ 
ըշյ ոչ֊ դադար է ըստ , էլ. դաղանաը և. վիշապաը և. այլ (մ ու 
նաւոր սողնոը հան դի պեըստ , և. ամենևին չար մեզ֊ 
ոչ ասն կին 9՝և ընդ բազում* գետս դիւրաւ. անըանկստ % 
I/*– գնաըստ 9ի դաշտնր% լորում* կին անթիւ փեղտ , և. 
ամնեըկիւէչ ասն ըստ ընդ մկք նոըա , և կր թայստ ընդ որ 
քէեյխ ակ առաքնորդկր մեզւ | \ւ տկսստ կամար շինեաչ 
մեեամեկ աԱամատ , և. դիր 9ի կամարն1 եթկ մինչև ասա 
փախեաւ \արեհ ^Հարսիը արտայն յ | *յշետսանդրկ մա֊ 
կկդոնաըւոխ * կ անըեաչտ ընդ կամարն կրթայստ ոչ֊ ինչ֊֊ 
շճպակկյովյ բայը միաքն վայրի խոտ և ջուր % |^ւ յսձ^ 
կարձակի չուստ բաղում* ձայնս սաղմոսաը և հոտ անոյշլ 
ի/նկաաը , և. 9ի ձայնկ քաղցրալուր երդոըն և յանսլշահո֊ 
աութենկն հ/եջեըստ և 9ի տուն եղստ , և շրթունք մհրր 
տաղըրաըան իբրև գխորիսխ մեզուաը տ | \ւ տեսանեմք 
յաոնուրջս այր մի ահա լոր , և կըոյը մեզ֊ ճանապարհ և 
ատակ ♦ դնաըկտ ընդ պողոտայս և մի խոտաարիջիք մի Նյաք 
Խմիյահևակ . կաչկաչ զմեզ֊ զձեռանկ յարոյը % և 4և 
ար յասգկալթ որպկս 9ի կկրակրոյ% և սիրտք մկր զուարթտ 9 
և. ըստ տկպկսՏմն կրթայստ ընդ արևեչս •և– կղկնամ* 
աւսւչտ գնաըիը մկրոը կրկտ ամաոն և կրետ ձմեռն % 

|;ս. դտպք քարայր մի զարդարեաչդեդեըիկ որպկս 
տաճար այ 9 և աեուշահաոութք չւուրկաը 9ի ներքուստ ♦ 
կ մաեաչի ներլքս զգք ոչ գտաք 9 և նսսատ անգկն մին֊ 
չև յերեկոյ է |^ւ եչեաչ տկսստ 9ի հ եռաս տանկ 
որպկս կերպարս/ն մարդոյ 9 և կկկաչ մերձ տեսաք մերկ 9 
սպիտակ հեր էտն գչխոյ և մորուաը ձաձկեաչ կր ամե֊ 
նայն ս/եձն « Հրւնորա տեսեաչ զմեզլանկաւ 9ի վերայ ե֊ 
րկսաը իւրոը 9 և երդումն տ ու է աչ մեզ֊ սակ ♦ յայ իըհտ 
յայտնեըկտ թեձ , և թկ 9ի սաաանայկ իըհտ 9ի բաը 
դնաըկտ յինկՆ 9ի տառապեր աչ էւ 9ի մեղա լոր ||^ա^րա«. 
րիոսկ « մետ աղադակեըստ միաբան« օրհնէա ըղ֊ 
մեէչ հայր սուրբ 9 մետ ձառայք եմք այ 9 և 9ի աղայու ֊ 
թենկ հրաժարեըստ 9ի սաաանայկ է | եկկաչձերոյն 
առ մե/չ վէըաըա*յը զձեոն յկրկթա ֆ ադօթեաը առ աե 
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և օրհնեաղ ղմեգւ Լս. %ի բաղում՝ ծերութի աչթն 
ղեալ կքն 9 և յ օնիղն և յարտևանաղն ծածկեալ և հերթ 
մորուաղն ծածկեալկքն ղլսնքսն և ղորոփայմն և ըղԼ, 
ծունկմն և ղոտսն ♦ նոյնպկս և յետին հեր ՂէՒ^՚Ժ* թաւ 
յոքմ ֆ և մինչև յոտսՆ ծածկեաէ գա մեն այն յեախնմն աև 
ձխմն 9 և ձայն խօսիղն նուաղ իբրև *ի խորող , և մարմխմն 
երևեղաւ մեղ որպկս կրիայի % | յհարղ մեղ ուստի* խ 
ղկթ և կամ% որպկս և կամ ընդ1~ր և կիթ աո. իս է | ճսկմևՀ 
պատմեղաթ նմա ղչամենայն լեալչն 1ի մկնջ% |^ւ. նա ա^ 
սկ ♦ դոլւթ պ* Ընդդեմ* յաք^–% կաւքխ ևգիթ գնալ մինչև 
տեսսնիղկթ թկ ուրանօր ոպառին գնաղթ մտպտգկան 9 
ուր ®ձ կ կուր մարդկան գնալ որպկս ասաղիթ ք և կամ 
սրստահեալՓջէթ լերինն յորում իչղեն փայրթ գրախ^ 
տիքն ք և »ձ ղսք «յլ տեղի նեբթսագոյն որ կարասղկ մարդ 
կամ թռչուն կամ դագան էրրթալ* \անղի էրս մեղա^ 
ւորս բաղում անգամ փորձեցի ♦ ղի յուղի սնկեալ գը*. 
նայի ղ/յայգ և ղղերեկ , և յորժամ աշխատ կ ի և նստկի 
դարձեալլինկի յայսմ տեղւոքս ♦ յ այնժամ եղև առ իս 
ձայն և ասկ ♦ մի փորձեր ղարարիչե թո9 ղի ոլ ղթ կարկ 
անղանել ինդ այդ տեղիդ է ասեմ ընգկր, ակր իմ$ 
Լֆայնժամ ասկ ղիս ♦ փասն ղի թսան աէղմն կ այտի մինչև 
1ի դրախտն ղոր անկե աղ ած և եդ ղՀ*յչամէ և պարըս^ 
պեալ սրոփյւկափակ ամրութբ հր եղկն հրօփ^ և սրոփ ւ 
Լս. յորմամ չուստ, ղայնյերանեչի | ^ակարիսսկ յա 

հի եղոտ և երկեստ , և անկե ալ յ երկիր գոհաղստ ղող 
և ճ\*ակարիոսկ որ պատմեաղ մեգ ղչտանչեչիսե աք * 
քնդ երեկոն ասկ չքմեղ* որգեակթ% յետ կաղկթ սակաւիկ 
միք ղի երկու մանկանս ոլնիմ և յերեկորեայ յ երե կոյ 
գան առ իս , և երկնչի մ մի իբրև ղօտար և ղանծանօթս 
էխաս առնիղեն ձեղւ Հֆայնժամ խոյս տուաթ 9ի տեղւո^ 
ջկն 9 և եկին երկու առիւծս յընթաղս և անկան 9ի յոաս 
թծնելոփ՜ և երկիր պագին • և մեթ երկեստ յսքմ * |^ւ 
նորա եդեալ ձեոն 9ի փերայ նողա ասկ ♦ որգեակթ իմ 
դղթա 1ի մարդկան կ յերկրկ եկեալ են առ մեղ, և մի 
չար առնիղկթ դողա 9 ղի այ ծառպյթ իղեն է |^ւ ձայնեաղ 
ղմե*լ սուրբ ծ երանին՝ մի երկնչիր 9 եկսչյթ առ իս և կսՀ. 
էոարեսղութ ղերեկոյթն մաԱն » |^(. մեթ գնաղստ ահիս և 
երկիլղիլ« և եկթ» երկու առիւծթն 9 խոնարհեղուղիե 
ղղչոլխս իւրեանղ և երկիր պագին մեղք և մեթ կաաա^ 
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րեցստ ղեր ե կոյին փառաբանսլթին և 9ի հանգիստ դա֊ 
դարեցստ է \^է~Ը**գ առաւօտոն նստեաչր ի միասին ասեԱխ 
ընդծերն* հայր սուրբ է պաամեա ճրք^ջր դու. ասա 
և թանի ժամանակը իցեն օր բնակեալես յալս մ՝տեղւյփ \ 

Լ\այնժա*Ր սկսաւ ասեք ♦ ես տասռապեալս եմ՝ ^ Հ^«սլ 
մայ% որդէ իշխանի > և բոնու.թբ. ետուն ինձ կին ♦ և ընդ 
երեկոն յորժամ՝ կամեցան աըգի(եէ ՝է սենեակ առա֊ 
ղաստին , յիշեցի հՓաէՆս կուսութՆ և ղսրբութի անշալ, 
ղաքս մարմնսյ, գորոյ քիղմն ոմեկի 1ի մանկութ՚կ իժմկ է 
Լս. աղօթեալ աո. տկր ած՝ ճանապարհորդել ինձ ^ 
կամս իւր և առ. իկթն առաինորդեք յ որ ում՝ ցանկա֊ 
ցեալ փափագեցի ք և ելի գաղտ և փախեպյ և թստկայ 
ղեօթն օր *ի տան պառաւու էքէյո^ մի , մինշ նոթա յուգ^ 
մանկ ճանապարհաց դադարե՛ցին • և առ հեռաւպան ըն^ 
իմացան իե*դրել և. հար ցան ել ղվանորայթե և պատուի֊ 
րել անապատաւորացն ք ղի մի պահեսցեն և պատիժս 
կրեսցեն յարթունաւստ % ի դիակին ծնողին իմ՝ գվա*֊ 
փագն իմ) որ լիլդ կուսութե և ընդ վարս սրբութՆ կր 
և միայնակեցսւթե. և յօյժ դժուարկին ընդ կամս իմ՝ 
որ րնդ այ կր, զի ընդ մեծալթք աշխարհիս պատսպեալ^ 
կին » |^օ. յետ եօթն աւուրն օրհնեցի պսլառաւ կիմն և 
ևքի ՝է գիշերի և փախեայ քի թաղպթկն * 

|քւ. առապթեաց ակր ղՀ^ռափայկլ հրեշտակի* իւր *ի 
կերպս էեսրդոլ ալևորի ♦ և ասեմ՝* ուր կամիս երթ ալ 
հայր * |^«– նա սակ • ուր դու եդեալ ես ղմիասդ երթ ալ 
ամեդ կասմիաՐ և ես « |^ւ ասացի ցնա * տկր առաքնդրդես֊^ 
ցկ մեգ էԸճսնապարհս կենաց % |;ս երթայի պքյեի նորա * 
և 9ի դիւղս իՏնդրկաթ հաց և ոլակստ և երթայստ (խդ 
ևքձէս 4 I/4* ասեխ \ի բաց թողից ♦ 9ի յերիս ամս 
հասար եօթն աւուր օթևանզթ հեսի 9ի տկղւոջկս յալս֊ 
մանկ , և մաեալ յայր մի հանգեաթ և 9ի թան եղպթ* 
և յորժամ՝ղարթ եայ, ղալևորն ոլտեսի * և յղյժ տըրտ֊ 
մեցէսյ և լացի* |^ւ դարձեալերևեցա*, ինձ ալևորն և 
ասկ « ես եմ՝ Հհ*ռափայկլ հրեշտակն այ որ բերի ղթեղ, 
մինչև ցասա • և մի տրտմիր » այլ փառա*.պ*եա ղած գի 
անցեր ընդ խաւարսցիՏ* երկիր և աեսեր պայ էտանչե֊ 
չիմն* այժմ՝ երթ իջիր ուղիղ ընդ ճանապարհդ ւ I) այս 
ասացեալ անյայտ եղև է ես գգաստացպյ և օրհնեի 
ցի ղած որ իէնամեաց ղիս հրեշտակհթ խրովթ , և առաի֊. 
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նորգեաց ինձ նաւ. ա հանգ իստ 9 և ոլ Տէաց աո, 
էս տրտմուի, այլ մխիթ արեալ էրթաք է յաւղի անկե ալ* 

|յս. հանդիպիցաւ ինձ ցիռ արօտակսն 9 և. ետու նմա 
երդումն յարարիչն »4՜ թե 9Հ13 ^ ճանապարհ ♦ և 
սկսաւ գնալ առաջի իմ և. ես ղքխի երկու, օր * (^ս. ապա 
հսնդիպեցաւ ինձ եղջերու. Սի մեծ յր^</ է և ցիսն դար^ 
ձաւ յետս • և կնայի ղքխի եղջերուին երեր օր» |^ւ 
հսնդիպեցաւ ինձ վիշապ մի ահաւոր 9 և եղջերուն 1քաքԼ 
ձաւ քի տեղի իւր • և երկեայ ՛ի վիշապին և ետու եր^ 
դումն ղի մէ չար ինչ֊ արասցե ինձ * | ս. վիշապն կսնգ^ 
նեցաւ 9ի վեր այ ատամն և մարդկային չլար բառովԼ֊ սակ 
չյիս♦ բարէ եկիր աստ 9 ծ առ այ այ || ակարիե ♦ աւուրր խ 
ցե% որ Ձեայր բեղ֊ լեառնս այս 9 և պատրաստեալե –թեղ֊ 
աստ տան բնակութէր 9 և Հ^ռափայել հրեշտակապեսն 
եչյոյչյ զթեղ֊ ինձ և ղիեր պարանս բո և ղսնունդ բո ա^ 
ոաչյ ինձ • արդ եկեսջիր ղքլնի իմ* |^ւ սկսաւ գնալ *ի վեշ 
բայ տտամմն և ես գինի 9 և բերեալեմոյծ ընդ դուսն այա 
րոքս , և. աեյայտ ևղև յաչաց խ/ոց . |;\է իբրև մտիյա/ր* , 
գտի մատակ առիւծ մի մեռեալ և երկու կորիւնս 1ի վե^ 
բայ կենդանի * | յ>լ ես հսնեալղասիւՏն արտարս 
դեցի 9 և սևուցի ղեր կու կորիւնսն \ի ծայրից ոսաոց ծալ. 
ռոց 9 և որպես ղաւակբ եղեն ինձ է 

|^ւ մինչդեռ պայս ամենայն պատմէր մեզ֊ ||^աքա^ 
րիոս 9 եհաս ագռաւ մի և նստաւ 9ի միքի մերում% ունե^ 
յով 1ի բերանն բլիթ մի հաց 9 և եդեալ առաքի մեր 
թռեաւ * |^ւ ասե ծերն « մինչև, ցայսօր ամենսչյն օր կե* 
նկանակի բերեր ինձ ագռաւն 9 և այսօր եբեր և ղձերն • 
արդ կերիցուբ նախ ղայ պարգևս 9 և ապա պատմեցից 
ձեզ֊ վամն մեղաց իմոց * Լս. յ որ մամ կերպր և դոհա^ 
ցար ղայ 9 ասե ծերն • 9ի դախ իմ յայրս յայս յեա ութ 
և տասն ամաց ելի յայրես եօթն մամու ասուրն ♦ և ե֊ 
կեալեր սատսնայ փորձել ղիս 9 և ես ոլ ծ ասն եայ ղխար^ 
դախութի9 ղի սնհոգացեալեի և ասեի• օղյդ սնցայ 
ղամենաքն փոր ձութիս սատանայի 9 ղի ղհոսն սնմահու^ 
թեսն առի և 1ի վայրս սուրբս կախեցի և ած ատ ունկ 
դրախտին մերձ և առընթեր բնակեցայ 9 ղինլ այլկա 
րալ իցե աէմնելչարն 9 որովհետև աստ հասսնելարմա^ 

\*^/«պի»ի (""րհրդ^Է^հ^դացէալխի է և բլի. 
•էասածէացայ և «լ իէԱղրևցի ՝ի աևաո%կ իմԱեալ պա/ապի. 
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սի մտոտսծմունս ք տսքէ գսր են անասնոք անմտացաք և յա*, 
պահովս կի ամեէրկիւտլ յւււ^ւՀ9ի պատէրագմաց > ճւ յ***Ա^ 
տտտխտտտւթ1է հաս է ալ համարեի գէս է |քս. յէըսեէլե իմ* 
յ այրեն եդ ատւաքի իմ* պայծատւ ճւ վայէչուշ վարշամակ ք 
և էս թշուառակստնս առի ղվարշամավե ճւ էդի յայրս և 
ասէմ* 9ի միտս • տա. ստի իցե *սքս վարշամակս աստ 9ի հէ^ 
տւադոյն անապատիս • ճւ ոչ֊ ածի գմտաւ էգկէլէս% թ է *>> 
ե հնար աստ տսխպիսի նիւթոյ աշէտարհի գտան ի էյ ճւ ւ»ձ 
զգաստացաք ճւ ոչ֊ ադօթէցի աո. ած ցուցտտտնէլինձ գաքս 
թե ուստի իցե է ^ս. *ի տէիւս տսքլ աւուրն դարձ է ալ էշի 
յտմնասրաոկս ճւ գաի կանացի կարմիր կոշիկս , ճւ ատւէալ 
իմ* էդի մէրձ վարշամակին , ճւ յիմարէցտսք. ապշէտպս ճւ 
իտաչ֊տդ հոնի յէրէսս ճւ քած ոլ յհ&Ցհ է մատէտտՏտ յտսխլ 
միկ , ճւ ոշ իննէցի թե յուտտտ ե աքս ճւ կամ* գէ*նչ պատ*. 
շա2ք կր տըսքնսիիսի ինչ֊ ատւնտտւլ 9ի ձէտւս կամ* տ/ուծտտտնէլ 
յաքրս իբրև պիտոյ ինչ֊ գանպկտն գաքն ճւ գանդկպն տ 

|^յլ յէրրտտրդ աւուրն ընդ ատւաւօտն էշի յա/րե** ւ և 
ոչ֊ յտսքնմամ* խաշ հանի յէրէսս ♦ ճւ տէսանէմ* կին տ/ի 
նստէալ ընդդեմ* իմ* գարդստրէալ պայծառ զգէստիւթ 
և տստտէմՀ աէկին ք ուստի դու. էկիր աստ է |^ւ նա դաոն 
արտասունը ը*քքք > սր ճւ գէս քացո/ց 9 և ասկ ցիս • էս գէ֊ 
րիս ճւ թշուառակստնս 9ի Հ^ռոմաք վչագստկն էմդուստր 
հտւտտտՌսյէցւտտյ իշխանին , ճւ բոնադատէցին գէս ծնտպին 
իմ* և է տոտն ինձ տսյր • ճւ յէրէկոյ յտտրմատՐ կամէցտտտն 
արդիշէլ գէս ընդ փէստսքին 9ի սէնէակ առագաստին 9 
աքին իտՐտտր պսակէցաւ շիտդ իս ստեք աք տ էգև • ճւ յէտ սաա 
կաւ աւուրց յտտրմտտտտՐ ոչ֊ դ տաս , փախ է աք և էս 9ի ծնտ^. 
Տքաց Էմոց ք և էլի 9ի լէատւն ճւ մպորէցաք 9ի ճանապարհիս 
ճւ յստնատտրսաիս ք և տտտքմտՐ էրկոստատտստն ամ* կ որ հաշա 
ծկի 9ի դագանաց և 9ի դիւակաե էրևմանց ♦ տտտքմտՐ ած 
հա/եդիպևցոք՝ց ,գթՏղ ինձ , ոչ֊ գիտեմ՝ թէ ո^ր իչքեմւ |,«– 
էս տտտատւապէաըտ և էգէէլէս յատ/էնաքնի դարձէալ սչ֊հօՀ. 
%ի խաչ֊ յէրէսս ճւ ոշ յիշէցի գած իմանալ թե տէ ար^ 
դէօր իցե էր և է ախ • տոյլ ապշէալ յիմարէցտսք ճւ հաւա^ 
տացի կեսին 9 ճւ յէիէցի տլհարսոտնիսն և աս է մ* 9ի միսա 
իմ*ւ թե դա իցե կինն իմ՝, ճւ չքքԱք հրաման բաժանիլ 
ինձ 9ի տբտՏանե ♦ գէ գսբ ած գուդէաց , չե պարտ տէէէխէքշ 
ճւ թե չէր հրաման յստք, գխտորդ կարեր ***** գա/տտան 
դմտաևստրութԷտՏև ճանատտրտտրհիս հատանէլ֊ և տմնցանէքյ 
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կամ՝ զիարդ եկեաը եդիտ զի» զայրն իսր • է\ախմամ՝ 
կա/այ զձեռանե նորա և. մոսծի յւսյրս 9 էւ եր յ*/մ 
չյէրաէձ և> եսաս նմւս զծայր ոստոց ծառոցն ♦ և նա առեալ 
ոստեր • զի ինձ այնպես աոյաչղր երևեցսսցսէնկր իբր ք^ե 
ոստկր 9 էս զարտասոսաան հեղցյր և սիրտ իմ՝ ճակեր 9 1ս՝եի 
մտզթ» յիաքարէրաէշ և. խաշոչյհսէնի յերես» իմ՝\ և. 9իվա^ 
ըաԱմևԽկ խորհրդիս և գնալ ղգըլիա “ճջէցի, 
րուցեալկինն ե***րկ զձեոն իսր մերկ 9ի յսՏնձ» 1ս ընդ 
մարմիս» իմ՝ վաներ • և ամենևին զցանկոսքձիսն կանանց 
ոչ֊ գիտեի » նա զի» և. խախտեաց գմարմթ»» 9ի 
ըս&կոսթք, և քւոջբոթէչյայ ՛ի մևդո > յ^. յոքժա*Ր գպ,֊ 
ծեցի զանօր1/ևոս(միսնսԱ 9 կիմն ասնյայտ եզէս % և. դս»ասյ 
և» (մշոսասականս յղրսայս *ի վեյոսյ երկրի* և. որպես 9ի 
ծանր վի*Աք սքմափեցսչյ 9ի սատանայական պատրսնացն 
և. երկի 9ի միտս իմ) և. ծանեսչյ զմեզս իմ*որ չար և֊ ծանր 
Կ ԺՀքժ * 

ևչէ յաղքԿ» և. ա&կայ ՝ի վերաք նրէրապ/ ԷաԹց և 
ողբացի դառն արտասոս զթ 9 էս փախեսէն յքաեէքև էրրկոս 
ոիսծթն էս յիս այլ ոշ գային էս ոշ հնա զանգեին ինձ 9 զի 
ծ անեսն զանօրենսսթքս իմ\ էս էր» եղկելիս ոշ դաորա^ 
քհք յ^ղօթՒւտւ սպչսշ^ւըվ ղչ*&» ղի թպցձ է*ր Ւ*՝ 
և հնազանդեցոսսցե ինձ զերկոս աոիս&ն իմ) զի որսի;» 
զասակր իմ՝ եին * |^ւ մարդասերն ած աղ֊ սէնաե» արար 
զսրսղասատնս իմ՝, և դարձան աո. ի» աոիսծթն յեա ու (մ 
ասուր • էս ես մտի յայլա և նոթս ընդ ի» , էս հրամայեցի 
նոթս էս փորեցին յանկիսն այրիս ճանկգթ իսրեոՏնց քիր֊ 
կոս օր* և յ որ մամ՝ եզէս խորն մարդաչափ մի» իքի *ի 
խորն էս տարած եցայ որպես մեռեալ9 էս աղաչեցի զա^ 
էւիսծսն էս դարձոսցքէն զՀողն 9ի վերայ իմ՝ էս քմազեցքէն 
զիս I էս եի ՛ի զբին ծածկեալլ հոդով֊ ուքմ օր 9 էս եզե ես 
որպես կաս և ոշ֊ մեռաք , էս եին միստ իմ՝ աո ի» է |յս. 
յեա ութ– ասոսրն հերձաս այրն 9ի վերոսստ էս սրստա^ 
ոեցաս էս հախ 9ի վերայ իմ) և տեսի զյպս և գոհացաք 
պայ 9 որ քնքեաղ զմեզս իմ՝Հ և մարմինս իմ՝ եզէս որպես 
երն յաոաքագոյն . զի հոփ» վերացաս 9ի ներթոսսա 9ի վեր 
և եհսՏն զիս արսատս , և ապա մարմին ի»Ր պնդեցաս որ^ 
պես երն % և զօրացայ և կսնդնեցայ և եյի յայրես » էս 
տեսի առաքի գբոյս բոսսեալ֊ դալար խոտ 9ի հայի վե^ 
ր*\ք • |ք>«– խոնարհեցսսցեալ զծոաՏէկս ի»Ր եդի զճակաաս 
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և գձետւս յ երկ էր % ճւ աաամգքս կրծեցէ ցցաքարն և կերագլ 
և. յագեցայ և գօրացալ % 

|^ւ հ ամբարձ է գչոչս ճւ գձե/ւս յերկէնս տլութ օր ճւ 
■ գութ գիշեր ոչլ ճաշւսկելով֊ ատլաչկէ գած ւ |^ւ 

* ութ ասուրն աեսէ 9է չորո անկէւնս ալրոլս րլյս առանց 
հր ոչ 9 և է մէԼ լուսոլն պալծառագ ոլն լզյս քան գարե^ 
գավն, և 9է մէֆ քուսպն գփրկէքն էմ՝ • ^ մար դա կերպ 
ծէրանէ ցգեստէւք ճւ պո ակ անսլատտէելէ և անէմանալէ 
9է գլուխն 9 ճւ ցքանչելէ ճւ գարմանալէ ձալն բարբառս/ 
և լան էր 9է բերանոլ նորա որպես ե՛րգս օրհնութ եան • ճւ 
յետ ձալնէ նորա եղև. թնդէւն յերկնէց որպես բէւրբ 
բէւրոց հրեշտակաց 9 և լոււգլ որ ասէք*ն% ատՈքն ամկն 
ամէքն , յաւէտեանս յաւէտենէց ամէն տ |^<. *Է նոյնժա^ 
ւճէ/ե էրլյ֊\*Հր յայրկս և վևրացաւ. յե-րհինս, և էՀաւ. հրև֊ 
ղկն ամպ յևրկնիչյ և. շէ^ց պսքայծաօ. ԱՀյսե , և վէրացաս 
հրեգէն ամպն /երկինս , և. եղեն կալծակունք և շանթեր 
և որոսզթ, 1ւ լերուկք ճւ վեվթ. և. ծտտտտաք ճւ գաշչպթ ճւ գա^ 
տլակր և ստնասունք աղաղակեցին որպես 9է միոլ րերա^ 
նոլ% սուրբ սուրբ սուրբ աէր գօրութաց տ |#Ա ես տատայս^ 
պեալս գարհուրեցալ ճւ ապշեցալ ճւ պապանձ ելլալ գութ֊ 
օր ալնպէս էբրև գթ֊մրեալ յահէ ատէտտեշելէ եբևմանցև ք 
ճւ գարմացեալև հէացետտտլ յահէ կայէ աՀհթ ւ^ու^էալ, 
բայց սրաէւ ընգարմացեալ գչնյն ութ օրն աքնսլէսէ կա/է 
կէսամահ ♦ և երկու ատտտւէւծքն ևս անկան որպես ա/ե^ 
ռեաէթ է ճւ ոլ կանգնել/ան և ոլ կերսԽ և ոչ Հտնքեցին որ^ 
պես և ես է |^ւ ծանեալ որ յամպն ճւ 9Է լոլսն պա եաէհւսա 
9Է յպյի** է**՝* փրկէչէ հ*** էք և– մստրեաց և 
բեալլ գալին » | \ւ յալնմ* օրէ֊ն գմե ոստնելն ինձ լալ 
մստրեէ քան գէլետտտլն9 գէ գէաայէ տար աՏարդն ոլ ինլէ • և 
տտաեչստետոլէ ես մետլաւորս ճւ անարժանս% թե *1րպես ե^ 
ղե արժան է տեսան ել գայսպէսէ պքստԽչելէս > |^ւ յալնտՐ 
օրե տ/ինչԼւ չլալժաՐ էցեն ատտմր վաթսուն 9 ճւ յալնաՐ ժա^ 
մոլն եէ րատւասուն ամստտլ 9 և յտաիժամա եկէ յալրս յալս 
և 1է տեղէս եէ ամաը լլսատտն և երկու ւ լունտլր 9 եղ^ 
բարք , զոր թտշ գործեց է յերկրէ * զէ պատ մեց է ձեզէ |^լ 
եթե կատտրոտլ եք համբերել ալսր ամենայնէ% կատլքէք 
աստ 9 ճւ եթե "Հտեր ասռաինորդեսցե ձեզընգ պա եկէք* 

ես ^\եոփէլոս մետըսւտտր կրմնաւորս ճւ որ ընդ էմե 
եիե երկու ետլ/ւարքն 9 յտարժատՐ լոլպք ղայս% փատւաւորե^ 
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ցոտ գտծ ք Հասն գի գիղձն և գփափագն մեր% գի ար^ 
ժանի եղար տե սահել պրնակէշն յ անապատ թե գերամնելի 
ծելխ ^|| %ակարիոս և խօ սել ընդ նմա , և. տեսահել ըղ^ 
Հայրս ցսնկալի դրախտին և գհոսն սնոլշոլթ է և անԼ 
մահ ար ար է յորմկ գմայլե ալ լիացար րաղցրու (Ժլ1 և. 
րախութի, է |^ւ հաճո/ թուեցաւ մեոլ որ էր կէսմօրն 
այ | գառնալմեւլ անդրէն յաշխարհ 9 և. պատմելգսրսն^ 
չի լիսն գար տեսար և. գսլատմութիւն երան էր լի ծեր ոխ աո. 
9ի յոգուսր լսողաց տ |^ւ գնացին երկու. առիւծրն առ 
սուրր ծերն , և նա եգեալ գիր կու ձեռսն ի Հերա/ նոցա 
օրհնեաց գնոսա% Լ^ախժամ՝ եկին և առաքի մեր և. 9ի 
խոնարհ երկիր պագին մեգ% մեր ասա ցար ցսուրլլ 
ծերն• տուր ւէեգյ հայր պատուական , հրաման դաոնա ^ 
լցյ յաշխարհ և սլատմելցյ Հասն րո 9ի րաղարս և 9ի գալ 
լառս և յանապատս և յեկեղիցիս և յ | շրուսաղիմ\ | 
նորա յարուցեալ յագօթս եկաց Հասն մեր և. յանձ^ 
նեաց գմեղ 9ի տէր մեր գի առաքնորդեսցկ 
մեգլ 9ի ճանապարհս խաղա ղու է3–2ր է | \ւ հրամայեաց եր^ 
կու առիւծուն է և անցան առաքի մեր 4ւ առ աքնորդե^ 
ցին մե/լ մինշի 9ի կամարն | իրԱսնդրոսի 9 որ փ*նխոյց 
գիՀ՝*արեհ Հարսից արրախ » |^լ խոնարհեցուցեալեր^ 
կու առիւծրն գգլուխս իւրես/նց երկիր պագին մեէլ և 
դարձան առ սուրին (| ակարիոս • և մեր աղօթխրնո^ 
րա խաղաղութբ. և թեթևոՀ֊ դարձպր յաշխարհ և 
պատմեցպր Համն ծեր ոխ սրրոյ է 

*ԼԱՍՆ 

ՈէԳ ԶԳՐԱՒՏԻն ԷԵԱՌն ԳՏԻն 

ԵԻ ՋՍՏՈ ՐՈՏԻՆ *ԱՍԵԱԱ8Ե«ԻՆ# 

ԺԱՄԱՆԱԿՍ տԼօսճ^Լրսկսի կլայևցւ-Ոք Հ^այայ 
լուսաւոր Հար գա պետի 1ւ կաթողիկոսի միանձնական 

* &ա1ղ<է>այՆգր՞֊Ը՚Հ հ1»Հ մաԼք յա֊ •»-լԱ»ք, այլ հա-աա+էա* 
դաքա անՀ-ր»֊** ճաԱ»յ յ.ք֊ Ա է.–ք 5***1*;1՚Ն • *ք* 

, ս Լ..–\Ն% աա.աա±լ 9^ 1^-1^ 
շւձհ֊է էր^ ^ք*ւրՉէ*»լ •(*, հՀ V–»** *–Լ1–* 1^*. 
^5** 1՛ »ք|է*» Ւ*»1**և աո^աքոաքի, պա^աՀալ Ա1>, Ա 

□ւցւէւ26ճ Ե;/ ԼյՕՕՉԼ0 
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էրդթյպտ *քեց միախորհուրդ եպեալ֊գնացինյարևելս կոյս 
աժս կեց է խնդրելով֊֊ 9ի տեաոնկ յա մեն այն մամ՝ յա^ 

ղօթ սն% հասուցանել֊ պնոսա յաէտոյթ վայրս դրախտին 
մե՜րձ աո. ստպտտոէխ % |^ւ դիպեցան լերինն մի ահաէ-որի, 
ճւ վեց ամիս գնացեալ֊ եղեն ընդ նա պաո. 9ի վեր . ապա 
բուրեաց աո. նոսա հոտ անմահութե , և. պմայլեալ֊ լիա֊ 
ցան և. պօրացան $ |Կ/ք միմն 9ի նոցանկ ասկ « դարձայց և 
պատ մեցից աշխարհի պսքնհամեմատ ղու արճուիս պայս * 
^սևն չքնա* դու. գիտես 9 բայց մեր աստ Յնաչոց եմր « |^ւ 
եկեալ միանձնականն աքն բաղում՝ աշխատանքդ* և րա^ 
րողեր պտեսեալ՜ "խք/քխ ծապէյալկտ և անմահ ահ ոտ > որ 
ստրրոտն կ դրախտին ւ | \ւ, լոլեալ֊ ան հաւ ատ ալի աս կին 
գոլ պասացեապսն 9ի նմանկ % իբրև . ետևս ոլ որ °Գ՝~ 
աեալ՜9ի նմանկ , և վասն եղբսզքցն յորոց որոշեցաւ ք և 
9ի վայրկն աքն անուշահոտ պջկեցաւ է ըոյբ անմխիթար 
և ինչ֊ ոչ֊ սակր այլ • եև 9ի յ Փր տասուաց գնա դադար եալ 
ոչ՜քքր ետևս , մինչ՜ղկապ ական նորա մաշեալլ շլացուցեալ 
կր ար տա սու ան պաչս նորա % 

|քԱ գալն եկեալ֊֊պատէ/եցքքն մեծի վարդապետին ։|/ր– 
սկսի % նա կոչկալ֊ աո. (քկյքն պմի անձն ականս պայն 
պահսնջեաց 9ի նմանկ երգ մա մի պսլատճառս արտա^ 
սուացն% օր անդադար հեղղյր անկարելի տ |^հ. ասկ ♦ հէտ 
եպյսսրթ կնացար պչքեց աթՐ յարևելս կոյս և դիպեցար 
քնրին մի 9 ընդ որ գնա ցար վեց ամիս 9ի վեր * ապա բու^ 
րեաց մեէլ հոտ սՏնպատմելէ և արբեցար գմնչլչևալր մո^ 
ոանալոէք պա մեն աքն հոգս ր և թկ 9ի մարմնի իցեմր է |^ւ 
երևեալ հրեշտակ տեաոն ասաց * դրախտն յայսմ՝ լե^ 
րին վեր այ կայ և հոտ անտի կ • կացկր այդր մինչև 9ի 
լրումն աշխարհի և յորն դատաստանի և մտանկ ր 9ի նա » 
և յայսմհետկ ոչնեպկ պձեպ֊֊ կտրիր մարմնոյ ք ոչ֊ բա պայ 
և ոչԼ ծարաւ և ոչ֊հիւանդութիւն և ոչմահ % |^լ ես 
սեմ\ թող էր թավի ասեմր երկրի զոր տեսար և չուստ է 
և օգաեսցին ք և նատա ոչ֊ կամեցան տ | ս. ես եկեալսլատԼ 
մեցի 9 և առասպելս համարին « և պի թոպի գեպչւարսն 
իմ՝ և պսլտուղլ վաստակօցն իմսց , չխորեմ՝ դադարել՜ 9ի 
ըբըթ • |քս. գրեաց պայս սուրբն *՝ | քերսկս 9ի մկի մեկն ու ^ 
թեան արարած օց և րարոպկր ամենեցոլն % 

- ՀէւրՒ ւր&էէ-՚յ էէրպ"է՝**•* 
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Սո<և,ո րՈՒԹԻԻՆ հր \)կք".թա/ (էրթՏև 
րչն 9ի աարւէփն աֆանգամ* 9քա տկրանակսն աՀեԷ էքա^ 
^ ՛ի չեոնկն ճւ գնայլ» յ^փյեբրսնդրիա ոպֆղխ աալկա^ 
թողէկոսքն % /Ործն *ի հարս աբբայե ա֊ 
ոեալ յաշակերտացն իւբ գեաց յ|^յչերոսնդր • ճւ յոր֊ 
ժամ* եմուտ 9ի բաղպյն 9 տեսսնկ 9է միում* տեպւմք օսմ2 
բոխ բացում) ճւ կին 9է ծափս և 9է ծաղր տ Լս. իբրև 
գնաց աո. նոսա աեգ 9 Խածս կտչով 9ի *ֆֆք* նոցա այր աֆ 
գծուծ և աղչոեղէ և. բոկ ճւ ճւ խօսկր այլ 
Ժգ սՍԼյԻյ&,Բա^ար • 1,՝^ հսոևցևալի՚Խա հաքքն *)՝«/. 
նիկլ գիսսսց գի յիմնրԽ այն է մեծ չափ հաս ծալ կ ճւ 
այր կատարեալաոստ(նու֊(3–յ11 բանգի սարքն էՀանիկլ 
չնկալաւ յայ փքպքհս նաքսսպիտութէ՝• 

|^սև գնացեալ եմուտ սա. հայրապեսն 9 ճւ աչքգխ ե^ 
տուն 9է համբոյր սրբութ ճւ նստաե $ |^ւ ասկ սուրբն 
յ|^սնիկէ* գէտասջիր 9 հայր բահոնայապետ, «ք» ւ4–ձ 

4*է7 ^ բաղպթիս յայս ճւ »լւք դիակ % պատ֊ 
րխպյգե ♦ ճւ կ 9 հայր սուրբ « | \ւ ն» ա*ճր • ււ^ր 
տաոապեալ ճւ սնարդ և արհամարհեաիե յամենեցունց, 
էւ որպկս յիմար բսպսւմխ կոփահարեն ճւ սնարգէն և. 
ծաղր արն են » հսքյրապեսն • կարծեաՐ թկ ||)ա^& 
ււ^ա^ուճ ասես * այն 9 ոփհայր 9 էմեմիտ ճւ յիմար է յոյժ % 
|Ն#է աբբայ ք\^օնիկլ. եղանի թկ և ես իբրև փքա կի % 
( ^այեժաէՐ հրամայեաց հայրապեսն բերելգնա 9 ճւ ^ւճ*֊ 
րին փքա բոնութչէ ճւ ^ բարշյ \*սկ իբրև եմուտ աո. 
հայրապեսն և ետես փքոսա ճւ գՀՀայրե անիկէյ 9ի կաս֊ 
կածի եղև աո. 9ի ճանաչելը գվնբն 9 ճւ սկսաւ պարել և 
ծափս հարկսնել աոաջի նայա X Լ ^պյնժամ* հրամայեաց 
հայչն քՀ\սնիկլամենեցան աո. հասարակ եչանել* | VI. 
իբրև առանձնացան 9 ասկ աբբայ * | ՝սմեիկլ ց|)աշո^ | |՝ա(Լ 
ք«ո/♦ երգՅնեցուցսնեմ* գթեւլ ի փրկիչն Հ|%^՝որսվիւ 
գանձն բո կորուսեր փասն նորա 9 ասա Ժ1ոլ ց գործս բա 
և մի ինլ թստուցսներ 9 գէ յպյ հրամայեալ կ բելիքքՀ, 

□ւցւէւ26ճ Ե;/ Օօօ^1ջ 
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ոելւսյաօր աաաքի մէլա զդոր&ս յտո և յայսնի առնել 
գթ^պյ 

|^ւ ծսնէաւ \\սրկոս ղի յքայ հրամայէցաւնմա յայտ֊ 
ղիծտե սրբոց է Լ^այնմաւՐ անկաւ դասս նոցա և ս^Լ, 

սաւ պաամէլև ասե * ես աբեղայ կի 9ի վսնս , և. տիրէաց 
ինձ պոոնկութէսն դևն , և վեշտասան ամ՝ թաււպէցայ 
Գ պաղք"Վ*1՛ խ"Լ՚հրդոց • և. ապայէշեշխ զօր 
հուն և պահ էդ դատաստանն այ և ասեմ՝► աքյսնձն իմ\ 
գչքէշչոասան ամ՝ ծ աո ւոյէցեր սատանայի ք այմւՐ էասւայ֊ 
էա այնոյնչափողն % | ս. էլէալ գնացի և գտի ջրհոր մի 
ցամստ վաթսուն գրկաչափ խոր և չնկեցի ղիս անդ » և 
ութ ամ՝ արաթաուզթլ ղմարդասեր ՀլաւիչԷ իաՐ աղաչեցի 
թ ողութխն գտանել մէղաց իմոց ք և ոչ֊ էրևէցաւ քնձ 
մխէթարա. թի փան մէղաց թողութՆ ♦ այլհաց և. քուր 
ինձ այր մի հրամսնաւն այ իքուցսներ յարով՜ յամենայն 
ամիսս % |^ւ յեա ութ՝ ամացն յորմամ՝ երեր ինձ այրն 
հաց և. ջուր աչ֊ ասի , այլ խնդրեցի ի նմսնկ պարսն 
երկայն և. ստուար 9 և. երեր աչքն այն երսնեյքն 9 և եյի 
9ի յՀրհորկն և եկի 9ի վջսպատսյայս ♦ ճւ որպես աեսսներ. 
ղիս եաու գանձն իմ՝Հյսնարգսնս 9 և9ի ձիախաղաց տա֊ 
փարակ մայսանքն բնակեիք մերկ ճւ բոկ 9ի բացօթկից 
քինեյոփԼ յամասոն արեգսմյնակեզ չքնեի» և 9ի ձմերայնի 
ցրտով֊ մաշեի » մինչև բաղում՝ անգամ՝ պմահ տեսի » և 
այսպես խնդրեի ղթողութիւն մէղաց իմոց • և արդ ահա 
և. աստ Այսն ութ ամ՝ այսօր 19ի դիլերիսյայս երևե֊ 
ցաւ քնձ տեր իմ՝ (Հ* ^|\>ր և եցոյց քնձ զիհպոլթփ մէ֊ 
ղաց իմոց և* զյրուՏն կենաց իմոց * |Ն( վնա աբրադ 
նիեէ* և. ոչ֊ մարաեաւ քնդ Հ>եդ դևն 9ի վիրապին կամ՝9ի 
յյաղարիս % ւ>* ւր ՝արկոս » 9ի գբքն էր և է ցաւ ինձ դևն 
որպես յուսաւոր այր և. ասե • ես եմ՝ հրեշտակապեսն 
ՀՀպսբրիելև. ասւստեցայ աո. րեդ զօրացուցսն ել֊ ղթեդւ 

ասացի♦ տես միթե աո. այ է ար մսնա լոր մարդ 
աոատեցար 9 ես սնարմսն եմ՝ և. մեղաւոր • և նոյնմալլ 
մայն սնյայտ եպև % Լս. դարձեալ9ի միւս այյ֊աւուր ե֊ 
րէւէցաւ իբրև պփաԱավն և աօե $իս * ես եմ՝ |*</^ 
էս յորմամ՝ լուայ 9 խցի պաչս իմ՝և սաեմՀ ես յերկ֊ 
րի ոլկամիմ՝ տեսան ել վլսնղի ինչն հրամայեաց եթե 
ասիցէն ձեզ֊ աստ ե կամ՝ սնդ , մի հաւատայցեհԱ ♦ 
և եթե արմսնաւորեցուցսնե գէս % *ի գայստեամն իւ֊ 

□ւցւէ՚ւշօճ 



ՅՏՅ էրէԱՑՈՐԳ* ք* ♦ ք*ԱՐԳ* 
րու.աՐտեսանեմ՝գնա % 1 

1 շարն 9 գի յ այտն ի եղև 
երևեցաւ. յայտնի չարն ւ | ս. ահա աքլար Աքաւ. վեշտա^ 
աաքն աՅն ապաշխարօւ-թեան իմոյ և ծաոայեըչյ տեաոն 
յամէրնայն անձն է իմԱկ» և. այսօր կ փր կատարման իմոյ 
1ՐՐ ր**րէրրարն իմ՝ և. հայշհրէՐյիշխլ 
գսսաւաէպեաչս |) ճարկոս• ^() այս ասերսի ամնկաւ֊ յոտսն 
ար բայ ՝%անիկյէ և հայրապեաքն 9 և յետայնորիկ 
ւ-սճէգևաց պՀոգք/ե քս.ր ՝ի *|։Հծ՛ յ"^էփ Հ*աե և. յի • |/է 
նօյնժամայն անոսշահոտու֊թ^Լ Ա/աւ. տունն ք և ղահի հսՀ, 
րեսդր արտ ասա. <զ> թանայքն գքնբեսնս 9 ճւ փառս մա^ 
սսռցւմնկքն տեաոն այ է • ^այնժամ* րարձեալ տարան 
գնա յեկեղեցքն , և ըստ արժան է աչքն սաղմոս քոտ և. օրհ^ 
նոսթքւ թաղեցին գէ»ա% |^ւ յետ աառրցն դխ֊ահարր 
ոմսնթ երթեալթ հանքն գհսղն, և քի հոնեին քհտյնրը^ 
ժըշքչեցան • յայնժամ%ղարձեալլցքն հողուԼ%*Հ՝*արձեալ 
և. այլ գիէ֊ահալտ եկ էր ալ փորեցին գհտքն » եւ գմարմքճն 
երսնելւոյն ոչ֊ գաք ն 9 ճւ նոյնժամայն սրրեցսն # յշանզի 
դէՀթ կամէթ* նախատել գսու֊րրն և ած ծածկեաց փքա 
9ի Ղփսաց * ե– արար նախաաքնս գգևսն 9ի ձեււն նոբա է 
քքժշէքելտէ ղդիւ֊ահարեաչսն էս հա չածելովդ գգևսն ի նէՀ~ 
ցանկ ♦ ոոովյփառաւորեցաւ. երանելին ||ա^ր ի 
փառս այ մեր ոչ $ 

I այս ասեյաԷխՐսներևոյթ եղել 
ն են գա. թի նսրա , ճւ այլ **լ ևս 

Վ.ԱՐ 

ԵՐԱնԵէան ՍԻՄԷՈՆԻ 

ՈՐ *ԼԱՍՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱԴ.Ո Ի ԱՇ.ԱՆ Ա 0 Ր 
ԵԻ 8ն*ԱՆՆՈԻ էՏօԱ^ԱՏԱ^ԱՆԻ 

Ս|*0՝1քՈՆ և. (\ո<Հաննկս կին յ\՝սոր^ոց յ\քդե–օիա 
^թաղսւթկն 9 և \)իմկմն մայր միայն ուներ * խ*կ \\ոհ*մն^Թ 
նկս հայր միայն9 ճւ արար հարսանիս որգսոյ իւրու֊մ՝ Լ\ղ+ 
հւմէնիսի և ետ նմա կքն % | \ւ 9ի տարափն յայնմիկ կա^ 
մեյյան գնալ յ | յրուսաղկմՀ և ծնոդյն առքն պոլրդխ* ք*–֊ 
րեաեց և գնացին յԼքրոաապկմ* երկիր սրսդսնել պա^ 

0ւցւէ՚ւ26ճ Ե;/ ԼյՕՕՉԼ0 



ՎԱՍՆ ՍԻՐԵԱա ՋԱՍՏՈԻՍ.Ծ 

ԵԻ Ք.Ը.Ն«|ԵՐՆ 

|||0Ա8 սուրբ հայրն մեր ^կավէնոտի * մեծ Հաճր 
մենայն աէպաե է» «ձ ^ քք(է(ա^լ ^նելՀֆ Հէք«յք 
րեըյոյ ^ք9ք |//^է ^ յու^իրեբան տրտմական 9ի մեր^ 
ձասորե խ֊րմկ ե կարալ կ ք&գդկւՐ պատասխանել և. 
մախանս ստանալ և. ոլ շարժ է *ի ՀՈքճւ > այնպէսխն ղնկ 
է*Տ*2ն 9է վերայ "Հրեը-սքն ւ 

յ^ււյյ40|^յյ։»։/3է արժան կքէեձ 
(Հան էր լաո. միաբանակեայյսն է ծերե% թե օր նստէ աո. 
մխպաԽակեացմն, պարտի պամերհեսեան իբրև– ղմի տե^ 
աանել և. պահել պբերան և գաչբ խ~ր> և. ապա հւժնգչէ 
անհոգ ու/3 եամբ ւ 

^ւ^ԼՏՄԵՑԻՆ ոմսճտ եթկ երբեմն հայրն ^\իմէն և 
եղթյարբ նքրա գնրծեթ* հեսկս աոագաստեայ և ոլ կա^ 
մէթ§ վաճառել և֊ նեղխթ*՝ վամն գի ոլ գտանկքխ կտաս 
գները ♦ Լ ոՅն սիրեյի նայա պաամետց վաճառական է «է^ 
ժեՅն հասատաէյեբյյ ղիրօն » հայրն ^\իմկն ոլ կա^ 
մեր ասւնսւլխնլյսսմեթկ վաօն ամբոխելը * \ճԱկ վչսճա^ 
ք սմբմնէն կամեքեալկատարել պգործ ծերոչյն , պաաճա^ 
ոեւայ և ասկ% թե սՓ^հք ^ ^ հեԱհ՚է աոյաք–աստեի$1 
|^ւ ասծեալ ոսղտս աո գհեսկեանմն որպես թե պիտՀ/ 

/ ե խնրեան % |^ւ. եկեալ եղբորն աո հայրն ^ՀիմԷն և լը^ 
սեալ թե արար վաճաոակամն* գովեայյ գնա և ա֊ 
սկ ♦ արդարևս , հայր 9 ոլթնլպեաս աՖե/ով աո 9է մՀքնք 
գհեսվն աաագաստքքն % Հ^օրն ^է^իմկնի քոսեալ եթե ®ձ 
քխլպեաս ոսնեյովյաո ղհեսկմն ք օա( տեղբայրն իսր ♦ 

« Հհպ&չ>հ՚հյքԽ Պե^ք *• ^ • մրպկո պարա իյէ թաԱ 
*րՂք՝աէ&՝ Հ~Ծր՝ \>~յ 3*՚ա *սր% • •ր&աէ*ա1լե ՛է ՝ՀԼ 

Կ**ՓՏ Գ հ~»~ր~ք~3 հա** * պարա կ քէ պամևնևօևաե 4 և հա*֊~֊ 
-ք անօցկ և էփքեօ^կ , 4 պէ դյէՏՈ^աէքէէ^էԱք^ ղթևքանն , և ղաթ խ~ք 4^ 
ցե* և յորժա-ր ագապի գաբա 9 գ աաՏեկ հս&քֆաա անձթ* 
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354 ՍԻՐԵԼ ՋԱՍՏհԻԱՆ* ԵԻ 
րի առ ուղտս ^ վարձու և բեր ղհեսկեաՏ& այսրեն ♦ 
ւ^ա #»ձ բե՛րերս , աստ ոչնստի ը**դ վամե 
ղի «ձ ղրկեմ՝ պմարդ որում՝ ոչ ինչ են պեպր ք ^ Հիսս֊ 
սեսցի վամե իմ\ և ասցե ղօգուտն տ |^ւ երթեալ եղ֊ 
բպյրե նորա և մեծաւ աշխաաութբ բերեալ ղհա% կաս֊ 
կածեալթ ե ձձ–Հ& գնսյյցկ 9ի նոցանկ % 1^^ 
ժամ՝ ետես ղա/Խ 9 թնդաց որպես թե ղմեծ ^յլ ղաե֊ 
ձարաՍ գտեալա 

1 »ՒՆ էրկրո– ևղթյսրթ գրացքտ իրևրաց, ձ. (ք& ^ *». 
թստուչյէսնէր եթկ լա–է1այ* և Խթկ հաւշ, ճ «ք. 

կաներ յամաե դքացւոյե իւրգք* և. նէսոլ ղիաեր % *յլ 
ղարմաեայր թե ու.ստի բաղմսԽայրնորայն տքերթմե* 
յաւուր միո9 յւմեկարեակի գտեսզյքեա ղի արւպե* առ֊ 
ներ ք և եչեալկագեր (քեդ նմքս և Խսկր%եթե փտ&մսղոԸ 
նաւորէքև րոքոյլ գողացար գիմ՝ ղհոգեպ&է |^ւ պահամե֊ 
ջեաչյ դնէՈմնե բ*մե% ղի մի աձևս պայն արասցե ♦ և. արւ֊ 
պես քՀք*յս ***ես թողութիմե արարէոպչ 

^յււ^ԻՆ 1 վամե հպ/ե Հ\տվ1Խա$ի՝ եթե *լ ըէպեր քի֊ 
նի երբեթ• և երբեա 2$Հֆապարհ երթ աքր > դեպ եյԼ ղի 
եկեալի վերսց աւաղակաց ետես ղնՈսա ղի ըմ&քեթ գի֊ 
նի ք ճև "ճանաչեր վեա աւաղակապեսԽ 4. գիտեր ղի ոլ 
ըմպեր քթի * տեսեալ վեա 9ի ւձեիի աշխաճաւթե, 
էւ չրեալ ղրաժակն գթեենււ էԼ ղսուսե/քե 9ի ձեօվէե իւ՝^ 
րում* և ասե ցձեք/ե * եթե Հէ ը*եկես, սպսեսմեեէՐըք֊ 
•Ք^Ղ.* և՝*– գիէ"ացԽսլ Հրձքոխ թկ գէպաաա.քղաԱւ այ կա. 
մի կատարեէչ կամեցեւել շահել վի**% սՈւեսէլ տրբ քքի֊ 
նքէե \ | \ւ սԽկեաչ առաքի նորա աւաղակտպետե և. ա*ե + 
՚թողութք արա %հայր , ղի նեղերի գթեղյ ասե եեքէե» 
հաւատամ՝յսէծ 9 ղի վամե բաժակիս ս*ր*ր սոճե ք&գ 
րել ողորմութի 9ի յաւիտէ/նիո յայսմիկ և %ի հոԽդեք ֊ 

« \>Փ> վամե հօրն 4| սոքնոսաէ՝ ձ/5(ր «շ ըմպեր քք^Ւ * * 

նա երրեՕեէ դփպեյաո. *ի Iէանապարհքն Ժսդձփքյ անապակ Այ պէթ 
էպհին դվիփէ \ակ աւապրկապեան ճանպչկր պեա ք & գֆաՀք Հ *վիփ »է– 
ըմպհր , և ևաևս գնա վասաակևալյոյժ, վամե այն աամրալ դինի բա֊ 
մա կա է. *ի ձախու. ձևէւին և պա*է֊ր յաք/էյ ձև ափն մաադյյ նմա և ասկ • 

"ձ բքպԽս պայ» բաժակ գփնլհյ, սաբձէց ՈԺ^Ղ* Ն*՝ *մնևաւ 
ծերն դփ սէը,Վարար պայն, 4 կամեցաւ շաՀելդԽա է և աաեալրՕԼ 
պեսսք դաքն է \ակ աւապյսքն անկաւ աաաքփ նորս 4 ասե • թող ինձ. 
Հայր, գփ սրսմԽրոցի գոԿև՝ 1><ր եերն է հալաս,աժյԱծ ար 
վամե ըքպելոր, արպփկ, աանկ աքսրԽւթք, չխդ. ^ե^լ աՈա 4 փ հ**. 

0ւցւէ՚ւ26ճ ե7 Օօօ^1ջ 



ՕՒք Ե1, ՋԱՕՏՈԻԱԵ֊ &Ի 4.6ծ«Իքն 38& 
* |/էՓ>ա աւապսքկփպէրսքե» </<4»<#ա»ւ/՝յ(*ք& պէ 

*- *ւ յփիքքհետհ չաը 1&ւլ ու.մետ պքէպէէչյ» 
թ*“– ձէրքք* Հ/ամ1ր%էսյ% էէ1է–ագչսկակ(էց"ն աւ֊տղակսէպհտալԿ 
հաԽգևրձ , պէ *լ կաաաըևէսց պէամս իպւ , քհ^ՀահկչքՈ*. 
վքաոաս փսսն ս2ք է 

®|Ա8|քԵ61»1։ ոմաքտվսան հօրն Հ*յքաթոեք եթե 
թպքք գամենպխ պատուքրան»#» կատարել եթե 
%եր քխգ գեսն 9 նա քնթԿ փա-թայր <ւ աներ ղցէկ ւ4քրր 
կ**4քն՝ ե յ**րմսոՐ երթպցքնաէլ ***** եղըարթ» ղջպջ* 
թփյէ* սեպաէն պապաատեր » վամն պէ քէ եք "Ւր*ֆ* &ք * 

| *Ր «ք& ՝ի մեծ հպանքն *ի \\կիսթ, որ #յլ հաց ^ 
շրպձր Խ «չ գքնք ըչ/պեր *և մսղըվեալ ղիերին եկն յե^ 
կեղեցթ | սփգորատի. և իրրԱ. ոլեգխո սխդ պհրկցե % 
յա-ասցեալէ համող*ձակու–թ(քե ղոր ունկը ընդ նվ$ս, և 
գխասցեալ թե յ*քպք**ք և ադխաարո^ 
թեան Ա» ծ երթն , մտնալ իներթթ երեր ղպէսսնեիղթր 
յի գթիք ե– նախ թտն սկոաւ ատելն– ըմպել* ըթ^ 
յթէդանա/ֆն թե պիարդ Հ»«& պյ մերժեաց գխը գքլամԼ 
**քն) ղի ղծերսե հաևգոսսցե * 

|^Ա8 # 9ի հարաեչխ ♦ եթե խնդրեսցե պթ ՝ֆ ՀւԱե 
քղա և– չքոաըյես նմա կամհթ» պլլի ըմնաթֆ տանըցի, 
հա&ացքն և խորհուրդը թթ վա& «յք^> գրր հթկ ք–, 
- - ք»*>» 4էրպկա և քքէօ^լ կ՝ կթէ պէ "ւանիցի ^ 
4* (^Գ ^ ե–քկ*%–#» էՀ/սթտե հ կԹհ .պէ ՒԺ°հ– 
ք4*^ V1 /ւր" ^յլ» տար նմա սրտք մազը* 

/««. սփոի փ*թր ակաաոֆ 

է4^*^ հքրաէա « էէ ^ք. –»«^ ձԱրոյԼ՝ ծոպձրաղ լոյո ՛ի "իք"» աա֊ա֊ 
ք^լապ^աաֆն աքօթիտք %որա , > աղաղակն , հաւ.աաա»էյ&ձ ղի 
յոշչոմհեաէ ոչ աքարիդ ոսէ&Հ չաթր ւ ^ այՈպկա շահէրցաւ. ղթոաֆղո 
ա+աղոթկքոյխ փթա/Ն ՀոէպևյոքԽ աչյԽորիկ , ղի Խծ քիորհէրոզ էիոոա %Հո 
•էթ»% պէպոքինութևա՚Խ %որա > 

• 1>40» 4<ք^ |Հղաթո%ի՝ Լթկ փու.թայր կոէաարևլ ղաՏէնաքե 
պպպթՈՀիք ս,\ս . & ^ ա%ոսձևյԼ ձդ. էէեա , ^«փ ^ Ոէ֊ 
^ւթհաԿ^ ա,ՀթէտԽէ^/Խ ք%Ն էրզրարՅե ւ^ւ^*4 
•Տք* է « 

I Փ 4 ք–"*“ բօձա+Հոաէրալ 
•աթօիո , պչթ յի իսֆ , թէ ի&գոսթք և յօժաքՈ*.թթ +այ1րո , *ք« 
*ր%*՝֊հհ* "ցպհ" 9ք*֊լ V թե "Ր ՚Ւքե Փ* &ա&ֆ 
^ և%ցհ"<Կ • պյ*փՀ& եթե թքքե ^ » յօժարաթԼայի աո»֊ 
յե* և աձքեայեաչ հող^ովյ 

* էք^ եեքքթցլ աո, Հպցձ» Ղհ>4~ *է խթց աթա».ե%ո»^ո Աք®^յ|ք– 
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սենտու. յ եղեգն ու սԽ և. աղաչեաց վնա վամն խցի | ե֊նա 
ետնմա $ |^ւ եբ ծ ելքն հիւանդոտ է և. հանգուցաներ վնա 
հայրն *| ովտ ♦ և գայթն ոմանթ տեսաՅեել յ|| ովտ» էն 
յ ուղարկեր վնոաա գի տեսցէն գհիւա&դ% # խո֊ 
սկր նոչքա ՛ի գրոց (|րոգթնի, և նեպեր հային (| և 
ասէր • մի գուցե կարծիցեն հարթն թե մեթ այնպես ի^ 
ցեաքթ * |;ւ հանևալվեա ի խղցքն երկնչեր վասն պաաոուխ 
րանթն • և յարսւցեաԼ հայրն ովտ եկն աո. հայրն 
սէՀն և սլատմեաց նմա վասն ծերոքն է վնա 
\՝*ԲԱէն * ՚Փ հոգածեր վնա • այլ ասա վնա% ահա վայ ^ 
նորհսն, կեր և արբ և. հանգիր որպես ե կամիս, բայց 
միայն գբսսՏնդ պայդ մի խոսիր է \քւեթե կամի% ույդցքյ 
գքէնյիե ♦ ապա թե ՈՀ աղաչեա վնա գի գԵասցե ի 
ղէոյն , և. ոչ֊ թխիս էնլ դու. սլատճապթ $ | \ւ երթ ևալ 
հայրն ովտ արար աքնպե** ւ \**կ լուեալգայա% 
#ձ կամկր հիՀք&* ուղղել «յլ աղաչեր վիա ^ ասեր • 
վասն տեաոՏև% արՏակեցեթ գէս աստի, Լ «շլ 1ւս կլարեմ* 
համբերել յան ապատ ի % այսպես յ*սրա֊ցեալգնադ 
յուպարկեալ սիրով* 

|\ԾՍԼ8 ծեր սՏ& • ձր/34 տեսցես գոՅն գի ամնկելսց ե ՛ի 
ջուր ճւ կլորես նմՏս օգնական լինել ձգեա սու &ա գգա^ 
լագանն "թո և ածվեաարտպթս ♦ ապ թե սլ կարես ձգել 
վնա | թալի նա գգաւագամն թո • ապա թե աացեոնմէս 
գձեօն րո և. ոշ կարասցեո հանել գնա , ձգե 
նարհ և երկէփեսԽ մերոս/եիթ է է) այս ասեր ոսւ այնասիկ 
որթ եթե արկքմնէքն գթկթեանս թան գյավճ» իլրեամնց ա֊ 
ւելի և գայթակղին , համևմատա֊թ 2ր չափսի9 

աոյ և էտ%դրև այ 9Է նմանկ սե՚ՆԼակ անդ., և նա *նմա ^ հէէ֊անդ կքր 
ենրե , 4 հանդօյյ պԽա յոյ4 հայրն %/ոԷք • է ^ ԳաձՍ Չսահել 
դհ^/քրն Ղքէ* » աա%կր պնա աեսաննլ պհէա.ա%դ ծևր% • էյ*. «ձյ 
^ վերաչյ Ժամս ինչ֊, հւկսաւ. աաևլ հէաա$նդ% այԽ ծնր պրանս (\ր»դի%կ֊ 
$փ > էյ*. լու-Խալ պայ" հ-ԱԸ* արամնյաւ. և ա"կ . ւք ^ 
դայչյ&նն և ՀՈւֆյեն, կարե ևսյևն քւ&լ պամ&նայե այսպես • էյ<– 
ապթսևլպնա ՝է աեպչ֊հյԽ ևրհևշխր ՛է պաաուէրա%կ% տ ի*, յարևաւ. գնաց 
հ“Սր* Դ"Հր -»«■ 4-7/»^ 4 պաամնաց պայս %մև> . Ա«^ 
հ^սր* Ահ»«4V • # վարնսյև" պԽա է այլ ասասցԼս 9 ահա րարէթ Խք ա֊ 
էւաա է% , կեր արբ և հա%դէր , ր*շյյ պրա՛ն՛ն \կ»ոգէ%կէ էք ասաԱցնս • 4 
եթկ լր^֊էյհ 4 "*–ղղեսյէ՝ բարէ կ , էսկ նթէ սչ կա&Այէ "ւդպնՀ 
է%բե խնդրևսյկ դ հՀՆ գ^լ* 4 ք ***- ար%«/1րք չէցէ» • Ե4* ^է^“14–7ք* 

արար սրպկս պաառա.էրնայ հայրն Ա* եք1 ՀՐ“*– V֊ 
լս&գ* /*ձ *ա–էսՒՅաա– ՚ այւ ա"Հր • •փրժԽ % 
գնալասաէ ք ^ «ձ կար*դև* կնալ յաԽապասայայսւ քէ«»յ ւ 
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խւրոյ քո րստւմնչիւր ոթ օգնա կան Փ*$Է եդթօրն ♦ վամն գի 
ալ պահանքե 9ի մար գոյ պատուիրան առավել թան 

գզօրու թ իոն ի*–ք * 
* ԼրթեՅՃ հայրս | \ՀարԷՀև ՝ք*րւ.ոց ՝Է լեաանն 

աո. հ***ք(*** աոե Փևա հ*հ/Փ* \*%*տա*** • քԼա(,Է է 
կիրէ աէծագգեսա , որ քխդ աառւվօօա ծագես* |^ս. աոե 
չխա հպ/րն խաղաղով թիվն ընդ թեգյ սիւնդ 
քայսգյ 9 որ գաշխարհս լուսավորես % 

ծեր՝ եթե մարդ որ ինդրիթե յ^^եթե /ք» և. 
աումամէսյն րսաՏեքքԱ Սիպին իբրև *ԱԱւյ %մա աււաւ եչագզքն 
<թաե գիճտդիրն , այս խորհթ յալ են վասն գործոյ ի/նդրպ, 
դի% ւ | 4 գարձեալ այլ դթ ոթ իւնդրե և ունի գխսրհս ֆ և 
կամկթ ոլաայնմա և համարին մա վարՀթ , վասն դի քքքԿ, 
նա բարև ալ ետ % 

քքյյԱձ 1 հայրն \^նամն՝ եթե *ի մերձաւդրե թթվմմկ 
ե կեակթ և մահ ♦ եթե շահեսւլաթ գեգբպյրն մեր՝ գած 
Հահիվթ* և եթե գպյթակղեթօալցափ 
յՏտծ մեղւմնչեվթ է 

* ՚|^քՍ*ա& Ր* ոէ& սպասավորեր ումեն6 9ի հարսՏնչքն ♦ հի, 
ւանգաչյաւ 9 դեպ եղև գի սքևգամԽլովծ եչյաւ. ծերն > և 
եքսլնեբ թարախ 9ի մարՅեգյ և գսղր հաս • և ասեին խպէԼ 
հսլրդթ եգթւորն՝ թե փախիր 9 վասն գի ոչ֊ կար ես սոսն ել 
հոգւոյդ այգւՐ• եղբորն առեալ սափոր արկ գւրւա^ 
չյուկմն հիվանդին 9ի նա » և յսրմամ* ծարավեք անւոի 
ըմպեք ♦ և սկսսն խորհուրդը նորա ասել չքնա՝ թե լհքէ 
փախչիր և մի քիպեր 9ի չար ահ ոա ութ ենեդ յայդմանե * 

եպթպյրն աշխատեր և ժումկալեր ըմպելով գլոլա^ 

* 1 Գ*~**^Լ նրրնՅե հպլշՏե ՀրպփաՀ ՚ք պ—պնսսփնսյ ՝Է լնաս% աս. 
հ"&ք* \Հխաձփ • և իրքն նանս դեա հպյրե , ասն • թ“*ր*–Ոթ գ*“" * 
արսւսնակ ■■ աա »*սք նադնաչ^ւ է*, հպյրն Իը*րք*ձ* ասնՀ^ա • խադա^ 
ՀՈՎ*** սէ& հրղյ , սր քս^սսթւսսնս զաշխարհս ։ 

» • յնզրօքկն էշն *ահ ն կնաձտ. զի թն ՀԱ֊ 
հնսյս՚տ էնպբսԱբե 9 պԱն շահնսքսլտ և կնյցոտթ » 

* Եքք**յր սպասաւսքնք ննրսյ հՀսս&գֆ ս^ԱնՏՕ* , որոյ նեխն 
ցան %նըքթ կթղա$ թպթթշ %սրԱ0, և թթՀՀ 1*>րա կբ ժահահոա յզյժ 
ասսաքկէ ^ խսրհնցաա. *Է Հ՝աՀ նզրայրն ն ասնր * փախն*հհ և գձաա 
շփյասսփ, քՓ ԱՀլ կսդնէՐ սպսւանլ սմ*թ յխան գ.մննհսասա.թե սորս։ » 
Ե*– ասձրալ նգթպշր% աոՈաՆ Է%չ^ խնչն տքն% և հալպթնայք ա%գր զթսՀթ 
նորա * և էրրև ասկր խսրհսւրպՅե՝ թկ գնաայնս ասսփ հ %ա ասկր #ս\ 
4*ր*է*~ գաս ղրԱՈ մահահսա թ*ազ> ա ՛է յաբանիս յպյ*,* ն ցֆաՈր 
թնո խսպազՈւթթ. ապա թն ոլկարնսը4պնլէ ն թչ~ զնա^կր կի^նս % 
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ըայքր/ե և աաեսՓէ֊որէ-ը^է ծէրյյՏ»ւ |^ւ տեաէրուլէՏք ըղ^ 
համխէրրէէւթ ք 1ոլր.պք*՝ դարձոքց ղլուացա-կձէ ՝Է յատակ 
քջպ>> և ղիերն բժշէքէրաց ՛ի ցաէ-ոցն » 

|՚յա8 1 հ^/Հ* |4*7«ք*։ յինչջէրո. կէ մէմսուկ 
և. կպյք* յօԽապատքԽ^ Հ^ք^ք *** հացարար#» գի արա^ 
քէ$&** հ՝*34 ^ Գ"Փ ^ աոնէոլթտէսՏ» 
հաց է ճւ ւչ սւ.նՀր թտէսԽ ՕրոՏաաւ % էս ղիէէ 
թողի և. է տու. ձէրոն եղբորն* էտւ իբրև. պարապեցի * եքէթ 
այլ Ֆղբյգյր , 4ւ ետօւ. նէ/Հլ§ 2ԽՃ դարձէալ և. արարի ըտլ 
հաչքե • ճւ գարձեալ երրորդ |ՀՏր , նոյևպէքա արարի և ն*եա , 
4 (ո֊րստս/ծչիւր ու.»Որր աէմևեի որ թե գայրն « |լ արարի 
վաթսՍէՀե փա֊էմև է 4 յեաոոյ ղխք՝ երկա֊ս փաաՏևոԽ արալ, 
րի Լ հթ*ացի է 

|^Կ*ա * երբեՏն աբբայ | Կքաթ**ե ֆի վ>ապստե վաճա^ 
էւելաեէ օթ& է էև էրգ իա ղո9ե տաէէապեալ անգաւԶևլէթծ • 
|^ւ ս>|ք( • էրթա* է |Ն»4* աբբաքե « ^ վթաղատև է 
^ վա՝2ճօհ.եցից քս&րձթյա » յ^էք ♦ աքր«ւ ւ»էք 4 սաղ» 
ղիս պէխի • րարձեալղեա երեր *ի Հ>աղսվ&» ւ դար֊ 
ճէալ սակ փ ոԼր աէո7ճսէէեո զանոթ^բգ , աԽդր պիցես դիս է 
(#>ւ արար օօյնպկ» է |#\ճ յորժամ* վա%աս1րաչյ ղաէնոթաՏ»^ 

էէԽղւաքձղէյյ&ն . ^ Հխճէքէ էԷսՅճսքլեցեր պգա • 
Հ էխե%այսչափ I քն|րա^էմ պչաՀամեաա> 

նատիէի է |^ե գեեԽց է դար2էալվա*1&❁ոէա$լ 
հֆԼծ ս^լ եմեոթ 9 4 էւճւ սակ* ար» որչափ ւ 

11*է“ “*1ք՛ 45 ըքպԼր գ~յ* և է/ք գէսդ »*»4 * Ե** *ց»պհ» հաՀքձրհա 
էհլջԽյՀս 4 եպասասւէըկր հևրոքհ՝ է*. ^Ոցև^հալԱև *ի հայֆևր#*.քգձ 
ՀղքփրԽ՝ բժշքքեաէք ղհՀէ.ա%գ% պայե հևք % 

* 1>“5 &յ>»գ*րև և%աաա$Է՝ ևթՀ ՀԹչ մաէաա.կ ՀԷ 4 |4ա. 
IV յ^ևՈս^ԽԽ , Հևա*յՓ ևրբևա յ հացահղիէ 4 ապպյ&գխ* ևքկոա* 
չափԽ աչիւր գ-րևևլ հաց. է Հր այլ ևզրայր **գ պ, կա^ղ 
4**$*՝ 4 I# V ,4 եա թ*Հև*լ ^թ> **գ*րև% 
քի նէէա • 4 աւէՀէձ ևփէ պյէ ևզրայր, 4 ևա*Ն 4 4 
#|4 4 */**պ1» Խ(^Հփ 1»ՒՀէ" չքէՒէԳ* 4 <ք^« 
ր/»»* • յԱա"յ ^ քյ»^^ 4 հ*զ* և » 

« գնԽ$ Խրրա* հա#1% \ՀՀաթ& ի #*գ^Հ^ււ*լ Հ&աԱգ-րծ 
>4* • ^ գաևալ «±ր»ւկ ոՈ աԽկևոլ ՝ք> ապաքՀ, **Հ*իա 

^ )ւ1ւ«ւր ՚^ւ*է, ծևի « ^ • ՝է ^ոպւպյխ պձաոՐ ևախել֊ 
•րրարեն թ\ հխ-աձգն • արԽ, *կր 4 աարցևա Փ* &Գ ^11 է«. 
քաէր&Խլ (1ք4 ԽՀոյէր ք Հապպյխ» էւ ւ»>ք ք/Խէրք% . «*քր4 է«. 

ԻՎ"Տ **» Ե*– «քգ՛ «տ****»՛ Ծ*– 
#1» (6«ճւէ1ւ**> )րք »փքթղ%, *4«հխ-աէգէո ^ւէքւ^Հ (•*». 

է>«– *»«^՝ )ս /ՍԱ 
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|>և գարձեւթլյսսե * քնհա ինձ և ք**/9* է***ԼՒ I/4– ***** 
դներ։ I յսրմամ՝ փթձճօէւեաք դամենպթ» սքևօթսե և 
կամկք եշանել^իՀտաաստեն %ասեՀևա ցթսւցեաիքգնաս։ 
|^ր( արտ*սքև՝ պյ* ։ |^ւ նա սակ < առա նհր ե աա. քիս և 
ասպ* մինչև֊ ցաևգր աք դտերքև քիս« երւարձ փքա միև^ 
չևւ 9ի աևղին Էւր $ |^ւ սակ Հևա* ԳքհնեաԼ֊ ես դու, ֆ յ1^ 
դավման ,9ի սաեաօնկ երկնի և. եք կրի $ \^Հիարձ քաչքք ի*–ք 
ճւ սցլադեաեա փքա , քի գթսւցեսփ» հրեշտակ տեսան 
կր և եէխ փոր&ել֊փքա* % 

յ^էՒՆ* փաՏև ա.մեՁ1 եքք4*ք եթե սփիւքիգո աոնկր 
և. գևեք դաԽէեգսնարա % | ՀԿ֊ա<֊ ի դրացւսց իւրմկ քի աV 
ակր « քինչ^ արարից քի վաճաՀև մերձ ե &֊ չքքէնխՐ 

պրսկքնգի » է*– գարձեալ վաձաս-եաՀ. քձխ-սն տիլ>իգ, և եհարչյ գար֊ 
ձեալ քգէն նճրա և ա»,կ • արգ պնեա ինձ սանդալս տ էւ պկնի վաճա֊ 
Ա-ելՈյ պամենայե անօթսե՛ կամեցա*. ծերն երթ ալ է Ա«4 հխ.անպ% • կա֊ 
մքա ք Ֆալ* Ա*4ր այ* ։ Նա ասկ » արասցե*ա ակ ՛ր 4 սսորյես 
գքա ի աեպթ* ա֊ր կի պաս.աքիե% , բարձեալ պհա ծերն երեր ղեա 
աՆգ » էւ ապա ասկ» օրհեեալ ես գա*. Փ ՝\\ղաթ»ն , *ի աեսունկ երէլեի 
ե երկրի * էւ ամրարձեալ դաշս իւր ծեր% ոչ ղրտ եաեա , պէ հրեշտակ 
աեաՀե կյր և փՈրձկր փքա , 4 սՏեյպյթս եպԼ « 

* Այլ*ր14«»1 ր–ք^է*Լ ասկ* այպյբսծէ \>4/* • գնեա էնձ 
Գ հև • %աամեաց ե9 պայս ինշյ էլ նա քձՀր/ր « քակյեա 
բաներին \\լբաթոն հօրն \քակարայ վաճասֆլո/է, կամեցա*. գնալ դ 
այսպկս՝ Թե երթայէ ՛է ՀապպչԽ խուց իսր, բա%պի փ"գև կկս &աց 
վա՝ճաա.եյյլձես.ա գործն, և գաե ալ աս. ի*.ր ։ Ա»ք ուրուկն • երթ աս* 
ի ՞ճանապարհին էասրսւկ վէ լիկեԽ Էւ ասկ Հ^էաթոն , այո երթ աք» 
տհ.֊*ե • ո*֊ր երթ աս, \^էաթո% \ձրկ ո$.րո*.կն , բարձ դիս և ո*.րա֊ 
հայր* Ա»^ Աքաթոն . *ի յյապափ նոր գաեր , է Նոյն աեպէն աալոէւ 
վաճաաեյլ քձեա.ապ*րծս ։ \^բե բարձեալ պեա ՝ի վեր այ **–սոյ (».֊ 
րպ*.քե . պրա սկր և բարձ զիս անգրւ ր ոյ աարաւ. ՛է աեպէն ոսր գասԱ. 
էէ բարձեալ վնա աարաւ. *է բաա պէա * ֆաքեժաք ասկ ո*.րա.էխ\ 
,|քք^ < ^ ո*բո*.քԽ • ուրանօր ձեհ ասպ* ինձ ^ափորա Հո « էլ մերկէե֊ 
սագրրե.գ վաճաաես , ցէս անգր յեալեա&ա * էւ ասկ շնա Աքալ 
գիր « է^ արար այԽպկո » \*պ$և վբ֊ թոն . այմք եթկ հրամայես է ակր 
ճասկր քձեսպգործն , ասկր ո*.֊ խՒէ երթ աք* ոպ$ս*.կ% • Աք.«րԱ 
քԱԱ-կե • +*մեղ1 վաճաէսե^եր Հայգւ թոն , օր հեեալես գո*. *ի աեաոձկ 
&է.Նա *ակ՝ պյպրան I էւ ասկ այերկքևս ևյերկրիւ^սկ \ձյյաթոն 
Հ**Ք • գեեա ինձ պապակս, ար* հայեյյեալ պյսր անգր Ա* քղթ ե֊ 
,է<– գեեպյյ և եա ա էւ յորմամ՝ սմրս, պէ հրեշաակ աեաս% ք2ի**Լ 
պյգա& հաճաոկբ՝ ասկր ո+րո*.կն . կր փորձել վևա • * 
՝^§քԱԽգ$ վաճասձրյեր պայգ * էւ %ա 

I յՕբկթէ քեպյպբկ ա.յերեկ% եթկ գսբեյկպպ աիրիգս և կգ նթյբո ու.%^ 
|ք»գբ*աա–յկքբ*բ&իպամկվիասվեապկր 4 սսքկր • հփնլբվսպ֊ 

րհՀ Գ*ր*եալկիք քփրֆգՓե պեկ*** *լ աՀիք քիեգիքՀյզա » 
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գեղս աիխրիգիտՒ Էմեց * ^ քեաց էհան յխրպ 
րիգիցև ղսԽգեղմե և մատոյց եղբւպքե խրոյ և֊ ասկ ♦ քււ^ր 
աէ֊եըջրդս ուՖքոՐ, գիր ՛ի սփխրիգսգ ըո % 
գործս եղրւօրե խրոյ կատար եալղիէ-րԽ եթոզյ 

||ՐՕՆԱԻՈ Ր1 մի եփհոսց հաց> Լ կամեցա*. կպել ի հաց 
գծեր մի որ հեռի կր 9ի նմաեկ տասն մղոե % |^վ. ապա 
ասաց ♦ ոլ արարից ղևա աշխատ $ | \ւ֊ աուեալ աարաս 
նմա, և է հար գոտն գթարի % և հսսեաց արխն րագա֊մ՝ւ։ 
|^է ասկ տխա հրեշտակն նորա • մի տրտմիր » գի ամենախ 
տայըս փոիփ հ*ո վարձս աոցէրս , էս տանիփՐ ես գարիսես 
գայս աո. աքի այ ինծ այ մեծ է |^սւ իբրև չոգաս աո. ծերն ք 
պատմեաց նմա • և յայօԽեցաս րամն 9 էս նաիոսնձեցաս 
այլ ոՅն գնոյն աունելև տանել հաց ծերոյն % |^լ եդէս գի 
գիպեցան միմեանց > և ս/սկ աոաքքճէն • ինգէղ* ասեր յսլ 
գանձս իմ\ | յ*. նա ասկ ♦ ճւ ըաևի նեէլ կ ճանապարհին 
էս գոսոն% ընդ որ գոս միայն մաանես է |^4 երե. ե աչ նս^ 
ցա հրեշտակ նէն ասաց ♦ կագգ ձեր հատ անոսշից կ նէն $ 

||>րԼ^Ա8Ր ոՁֆ անկաս 9ի մեղս և պատմեաց ոսմեէէե 
ծերոյ ճւ ասկ • մեղայ և ոչ կտրեմ* ապաշխարել դաա^, 
նամ* գարձեալյաշխարհ % |^լ ծերն աղաչիր ճւ սակր ♦ 

Ել Գ^այնալ –Քաձ^աՅ պր^նկոանս »փրհգ”խ * բնրնալ նա 1ոՈս և 
. աս. պայս և կաաարնա պսփրիդս ր", պի ա^&յի ունկի պայս * իէ 

այսպկս ս ւպյնալ պիղբպրԽ դործ՝ պիւրն խափան նայ նրաննյին * 
« էէ^ւ ոՏն կրօԱաւոր , որոյ նր րհկնր ծնր հնսի 9ի նմանն աաոե ^ 

լոն է Հկրար սա հայս քնրմ՝ և ասն խորհուրդ* • կոչի պծնրն և ասպ 
նմ՝ահայ տֆ • է*, դարձն ալ ասն • մի աշխաանյույիյ պեա աաօն մպոն , 
նս աարայյ նմա * էւ. ասն ալ պհայ% դնսչյր աա. ննրն ։ էէ իբրև դնայր 
մՈէ–Փ՝ Գ ^արէ ՂՅա“ Ւր և Գ է*ա3 նհան ^աինգմԽս4 ». 
սփյ նսրա , Լ նլիֆ խ-յսյե արֆւն յոյժ է և սկսաւ. յաւագննլ նքրայրն« 
է*– ևկեալհրնշաակ անաա% նկայ՝Է վնրայնորա 4 ասք . ընդ Հր սքքԱԱ 
մնալ նս և յաս ։ Ա*& ննրն • պո աս իմ* հաաֆ 4 յաէ֊ապնք&է յնա 
հրնշաա0ւ . մք ողբար պայդ , պի որրան Հայը, փոխնյնր փասն. նփրսյ% 
թոսն ալ նն ամենայն և պահի վարձս վմոլ աո. աջի անասն• 4 ահա 
նս ասն սա. մ* պայս արիան հո Լ մաաոա-յաննմ* յննայս ասաֆի էօքւ 0^^ 
մամ՝ նպբայրն պօրայնալ յարնաա. 4 դո հան այր պէՕյ.ն աասրաա. կհայն 
աս նզբասյրն, 4 ապաամնայ նմա պայս ամենայն « էւ ահն, նախասեմն ալ 
ոմն ըեդ նա, և աանկր 4 նա հայ ննրոյե այնորֆկ % է*, իբրևնա վնայր 
Խնսփ նրբնՏն # 4 սա դնայր՝, պիպն յան աֆմնանյ ՝ի ճանապարհ/*, ւ էւ. 
սկսաա. այե% որ նախ սկսաԱ աաննլ 4 ա՚սննլ պբարէն% ասնլյեա « նա 
դաեձ ոանկփ ն անկն ալ 4 դու. խեդրնյնր բասն ալ պեԽ յէնկն , 
նա ասկ* մւր դրնալ էյն և մրրած ննղ էյն դսսսծ այն, պի դու. միայն 
մայնս 4 պայլ պր ալ թոպյյնս մխածնլա իբրև պսյյս սակին բեդ աֆ֊ 
մնանս, նրևնյասա. նոյա հրևչաակ սմնսասե 4. սահք յեոսս, « բաեԽկսասխլ 
և հակասակնլ ձեր հսա *նսքլ նյանկրոոաքի 

□ւցւէւշտճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 



«Իք ԵԼ ՀԱ«8«ԻԱՆ> ԵԻ &ԼՆ*1ԵքՆ 861 

դու. մէաքև Ձէա *ի ձևփգ 9 և էրա ապաշխարեմ՝ ըԽդ հ>ո է 
|^է յթՓ պ&րպմև ԽպրսպԽ և ապաշխարևկթց փէՀ, 
պճ* նորափ և գ$փ աաոն աուուր թ՝*րըո.թիէ% արար աՏէ 
էրղքւօրև վատՏե ոքգայ և աշխաաու (3– էրսՏև Ֆ՚Տրրոյե • 

(/Ր^ԵՄՆ1 հ“ք/ր* ԳՀաա/բաէԼքթայր "Յճյեապարհա է*ՒԴ 
ևդ/սպա >ք> կսղմ՝ | ^գէպաասէ. և. տէսէրաչ֊ աշխարհս*^ 
կաՏա պի նսակքճա՝ ասկ ցնսօաս . պ>իջ "ո9էՒէ 
նակէրցացս պէ պքհնևօջիջ, փ*ա% պի հա%ապա*լ քքսդ այ 
քթօժքճ» , և. թէրրոՕքբ Գացա սուրբ Աւ։ 
• |\ՕԵԻՆ * փսսե սյաւՅե եևրօյ՝ ևթկ հէւսճպացաւ և 
կամկր 2Հաշակե՚լ սա կա*. *ֆ հաց դաըոր « |^լ ը*ւևալս« 
յԽպթաքէք* 2ճքն*ս*.որաց , յարուցէրալ աս. ղմախսսլ իլր և 
ևդ օ/ևդ հաց չոր Լ գնաց յ\^գխգաօս, և փոխևալ րղ. 
հաֆ» էրրէրր հևրայԽ ♦ և աէաևալ֊ զայե |էյ»ւՐ և գարմա^ 
ցաւ* տ ծէրրն «շլ կամկր ճաշակէրէ ասէրչովՀ արիւն էպ^ 
րփր* ե » ապաչևցթ* գնա ծէրրքթւ* վսան այ կևր ^ հէԱԼ, 
ցհդ % պի ^ ^աՂա^աԺա1էտե պատարագ էրգրւպն է |^և «ց&Լ 
պէո ագաչեցԽալդ նայաևկն՝ 2էաշակևաչյ » 

ք|՝*Եք * աՂա*էեՍ զէրրիտաաարդ մի քէևակևլ յ&գնմա , 
և. «ակր Փ*ա ևրֆտաոարգճէ • յէա շաբաթոն աֆոյ գամ1 |յսւ 
գնաց և. յամևաց $ |^լ &կն ։աա. ծևրե և փորձէրաց Հևա 

» Նրթսչյր երբեձն հայրն Համրդյ յ&գ եզրարս ՝Է սահմանս էիքֆպԱ 
աոսի , և ետև ս արս դև է^Հուկս նսաեայս և ասկ ցնսսա * ա(*(էթ 
նևշկՀ գծերսն և օրհնեսյոազ, ՛ի նսյանկ, ղի խափն րնդ «և, և ասպտբ 
են բերանդ նոյա ւ ^այս արար հասն •փրեըյ դնւաա , դէ փրհիևայյքէե • 
յչանդէ գեդՀսա-կ էին և ոչ էէՐա%աչյէ% գչահս էլրևաՆյ ք "է–**յց քագաա*& 
և դւչսւ-ն նոյա է 

« \>եին հասն ծերոյ ոա-էՌ&ք էրթՀ հի^աեգայաա. դ^կիաԼ և քձէդրՀր 
հայ ջերմ՛ ւ Լօւաւ Ղ1՚Սս ո*^* ^ՂՐ^ԱՐ * ^ աա.Խալ դմախազ^ իա.ր եդ. ՛ի 
նժ՝ա հայս չորայեալս և դե այ յՀյգֆպ«**»* և փփփէէրաՀ դայե *ի Հայ* 
ջերմ՝ և երեր Ներոյհ ւ \*բրև աԱսիԽ դա/ե եդրարրԽ դի ջիրմ՝ Հր և դար. 
մ՞այան յոյժ » |ակ ծերն իբրև՝ դքաայ, ոչ կամիր 2Հաշակևչ և ա*Հր • 
ո՞րպես կերսչյյ ղարէէ-ն եղբօր իմոյ , պյլյր աաՀին . կեր , Հայր , դէ 
մի ղոսր կորէյե աշխաաոէ–թէա% եդրօրն • քկայնժաաՐ 2ք1ոշակեայ ծերն 
մինչ աղաչեյին եզր արջն դհա , և օրհևեայ փա ՝է րպ»ր »րակ իւրմկա 

» ԵՂԲաՐՔ ե-րկուվ» կին *ի ւ ենեակս, մթւԽ ծեր Հր և միսմե մանոսկ • 
և աղաչիր ծերադոյնն այն ղմաեաիխ, դի կեյյեե *ի միասին ֆ էլ նա 
ասեր . ես մեղավոր եմ՝ և ոչ կարեմ* կեաչյփգ •թ^քյ ^*ք/Ր՚ ևր 
ծերն այն այր աաւրր, և աակր դիրմեաա-սր ար աա-նՀր դխորհաւրդ պաա.ա 
նրիաէսթե* Հէմնդի աչ ծ պարա կրմեաւայփ այչքան մեծ դնել մինչև 

1 արբել դմիաոան ՛ի չարն աԱոաի և հսթաաաաել դրարի , ասկ յնա մա&ա-քն 
ՆՂք"պ*~ թապթեա քիա շաբաթ մի և ապա աաաայա»^ ք^քք> ^ իբրև 
$ յա* շաբաթն, ք1>–յ ծերԽ աա>՝նա» \ակ մանս*կն կամեցա*, փսրեել 
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363 ՍԻ^եԱ ԵԻ յԼՀն*»ԵքՆ 
ա*էրլաԸ սԽկայ *ֆ պաանկաւվՅ֊իՀև, հայր ։ |^ւ աէՀ ծծրե* 
քքք յհէ* ապաշփարաըաք^ սրգևակ* ասնաւէէ Խս ղկկս 
Հե-ղազե Հլայ յքա և. ապաշքաարևվթ ՝Է միսաթէ 1ասաց 
երիտասարդն * *պ*գ գիաեմ՝ եթ֊կ կարեէֆ բնակալ ՝ֆֆ 
միասին % |^ւ կացթ» ՝ի միա֊մ՝ խրճթի ք և •հ&չխ ցարար 
Կ*չԷ Ւ*–& •& ՝ծ \)ձծ*֊&՝ Ւ~–9 ԿՀ՞՚֊Ձ Կ^աՈա 

|)Ո 1 Գ հ"քձՓ */% աեաճելգամ1ր^ 
ֆայն կրմնաւ արմն զ^ցխճսքհեարն • էս օաւաւ. %մսէ սմր^ 
սահել՜ գամձրնէրսէրաև ^ աեգիւ փաայաւյոր» Լ |^>աէւ 
էք ^ նաա$ ւ սակր* ուր կ |^ած > | յսւ սակին չքէա$* 
աաաիի աեաան աք կ աեգի նարա ♦ - 

|\Ս էՐ* *ՋՏ ^ ծերաթ(Ժկյաաաջքն ժամեն*ակմնյար^ 
ժամ՝ գաքթենար եպտագտ յանապաաս * գե^թսասսփկ <ք*է 
աերագմկքքն ըեդ %սաա * և. դաշին կաաաք եալքն ^ ^ 
|ւ^ւ միփքէարևլ քքուսա * և. գաանկին ղոէէեՏա կապացեսպա 
*ի հարու ած կ գիւաչքև և. պամս ծա կագՏեաա եաքս և. ^ 
մաԽս կարկամեաչս 9ի» աէիֆացև, ճւ աաձր*պ֊ րերկին վնաաա 
յէկեգեցին և բժշկկին առժամայն փսսա է 

ԹԵԱԱ* երբեմն եգբարթ ՝ի լեսան*Հ՝փայ1րաի» 
«4լ «ճւք ք ճւ ուոան գործել դիյագմանակի հեոկս սա ա4 
գաասփն և գործեին էիաբձկա&ասիժի « 4» փան գի ՊԼ^է^* 
արուեստաւորր , ոչ~Ղթ. աայրնոչյա գործելյ Հ\րթայր եր֊ 
բեՅՏա աո. նոսա ոմն *ի ծերրգքն և. սակ չթասա* ք^Գ^Ր "Լ֊ 

փա ե ա*ե • ^ վարձսւթֆփ աեկպլյ և» *ֆ շաբաթս այ* * ^ 
էՏ# ^ *** ^ "Ժ~եհ &Լ և մեֆպփպ• փ"Է ՝Է *ա%կ**ՀՅք * 

«Հ^5/*» ապաշխարոփթե * Ա4 ^1 *«|*Հր 
խաբ^թէ* և եա բաբձֆյ զխհ» ^«5 Ք"3% “քք ք**֊ 
ք*ք. 4^*1 Գ յհա"Է*Խ ծ^թհձփ ՝Փ+ * փաաֆն > 

♦ |ՆէկԷ՚Խ եթե ծևր +& ապաշեաց ք*ծ , քք աեէ^ե քՈ–+բթ Հաբփ, 
ե եաե» պեա*ա աաաեք հպփ \Հթա»%ք, • ««4 «ք • 

•եբ հ*հէէ^ ՍՀա»ն* ի«ք %ա աակ փա* Հայրն .յփաժփոո ֆ, 
**բ աաաուած էչքե * 

• 1>»յ ծեբե * տ։4*բ*ա.0ք եբ հաբփ ^եբայ պքք եբթաշփ ՛ի աենեաՀթ 
%*քեկ եպբաբփ և աեաանձֆն թե "բպև* ԽհքԷ^ ք*^»«»կքէք\*ֆ ֆգՀ 
ֆպա^ր. եթե **–փթ ՚ք էե*^անկ էքէա-եբ փաթ 9ֆ պփԼայե ՀասՐ ՝ֆ խ*բ֊ 
հքԱՊ^Տ &Խ • +*րՓ՛ 4. փեփ Հ5 «■ "9աէ”4 աո%եքե 
ապօթ* ՛ի հեբպյ ախաայելրփ , բ**ա%պյֆ% պձեաա աՀևնափ եքթսգփ 
*ֆ է**."զաբմե% և արկանեին պե**ք> ճ*1 ՚ք 4 
աամաէՇփ բմշֆեք ե ոբբեբ յպմե ախաափափ եք * 

» եպքաբգ ևնաաեապ֊ եքե ՛ի վեաա%ր 0>^4^« 
41 քք"»^ Գ~ք**ւ <*«*քթէ *■ ^.ք^ՏՕր աքո*եոա նայա, փ ոչ Տթ 
աեգ գբֆձ0* |թ«– քՆյք *«- %*աա եեք 41 4 եաԽ* փպոա պաքապա ^ 
"–ե» փգեք *լ. աշխաաֆբ* Հշ^նղթա ասեն. պֆգսբե.վեքՀՀ ե *Փ*ա֊ 
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գործեք է \՝օկ ևղք-արթե վչսսն ղի հրկիւդահտ կթ» 9 պա֊ 
տասխամնի և տուն և ասէն« վսահ ղի քաղիր ղ*րհհ$Փ 9 
վասն այեպփկ աշ տաե ժհղԼ ձէռագորհ տ հհին ղի֊ 
տէր ղոՏէ գորհոֆ* այ և աս է ցնոսա ♦ էր թ այր աս. այս * 
անուն է էր և նա փայ ձէղ^ղործ ♦ և. նդթա էրթհալյխին֊ 
դությք *նոցա գորհ » |Կ#^ էղյւարյլե ասացին՝ էթհ 
ոչլ գործ է մի աղնիլլ է |^լ ասկ հէիե՝ էթկ հավատամ* 
յաէ ղի վասն ձէրոյ և այլ ևս հաևէմ\ |^ս. սիրովդ աս.֊ 
րյէալ յսժարէցու.ցանէր առ. նոսա գործէլւ |^ա ար֊ 
դարէւ. րռոժկթ յափշտակէրԼ• պարլցայու.(ԺիմԺն էրկնից է 

յ^Եք ՚ ^ հէրոյն կարասի և. ասկ • առ, Հայդ *ի 
պկտս րո 9 ղի հէրացար % |^ւ էր հր էին տկարացհաչյ 
հհին ասաց• դա– յհսփ էաթաՏնասան աժի էկիր ասՏսռլ 
զգար ժանիքն իմ* յինէինփ վաքժաան աժ* կ ակարա֊թէ-ա 
իժսյ Լ– ոլ թել կարշա հղի՝ սծյ պաարա&աէլով^ էլ գար֊ 

պՒ * 1^– *ձ"“ յա/եՏն ղքյարսաթ* է 

%է* Հ"Սէ * ե4՝ -»4 • գնացկտ աս այս *& ծա» այ էՕյ 9 և %ա աա֊ 
յյձ Գ"ր* • Գ*ա3&՛ ^7* ք ծծր% խ%գ»է.թթ ծա գործ %»շա , 
և նպթա ասծ% • վաաքմար ծ գործ *Ռր » էւ. ծծրն ա»ծ • հսո.՝աաաաէյ&ծ 
պե ծ այլք կ^րակքփն ՛ի գսրծղյ ձծրմէ ։ Էէ սսրախա-թթ ծ յսժարամէա 
այյաք Հասա > գործ , թկպկա և %պթա օչ 

• –։։՚®*4 ծյւծր սՏե էնչս և ասկ • աո-ծալ^ ՀՀ*)»* Հ*Սք * 
խեսյծս դ պկաս Հ», ^ ծ֊*/* 4 աք»/» ծ» գա. է Ե«– 4|* 4*/»* 

4 պԷասկ^յՀյԺէ է>4 4֊4|*. Հա«* Ժյ*»րէհ *ՀԷր +*•֊ »*■ 
# *ր կէք^ձքէաՁ էր**» 4»թ»ահ՝ &» # 

««4** ժամանակս և »ձ էֆոա^Ր սս*էֆ յանյէնծա/յ գէս է&ծ , **)յԼ 
%ա կծրակրծաս գէս աա.աա ոգ*րմ»է.թք(ն ի*.րո*է, Էէ ք<«/« ասԱսյծայԼ 
սշ է%չ կաս. ՚ք\մանկ» \^յապկս կթ* 4 աեսաայյա-ած 
հր*<"՝֊՝ր՝~Ւ ■ 
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ՄՆԱՑՈՐԴ* 

յերկրորդ թարգմաԱաթեԱհ 

Ասս.8 հպյքձ՛ է»>*լ ՆքէխչխՐյՏՏք, աք լ 
աիրԽմ՝ գնա 9 գի ակր արաատա վարկ գԽրկիւզ* 

1'յյԱՑ հպյքձ* • "Լ ննջԽցի ^հՎ 
ոխ գոէ֊մէղթկ, է «յլ Թ"ղէ ՊՅՔ ^է&Լ&կ ^էք Ւ**@՝ 
գինկն է \քքքն (*հրԿ աոկ • սլԽրրկթ Խտու. Խո ակր ♦ գի »ձ 
Խքձկ տալ ակր Լ. աոնոսլ ախ ակր քմսւկր քխձ կամ* ջահ 
Խգբւօրե պայն համարԽալ կարծկի ք ա/լ կԽսՏտ ԽդչւօրԽ 
յկ ինձ պաոլյլ քետիր ւ 

|\ՍԷՐ հա#խ \\"վքքեվ՛՝ Լ&ե աակին րղթարջԽ Հ&Հ 
մերթ ՚ ոլ գիտԽէփ գգործ սԷըՂ1** * •Քս^էքՒ ^^լ<° եղբայր 
աքն աո. հպյրն յըաթոե և. ԽտԽա ղձևփչԽ և գովԽաց փքա • 
4 ալ Խիձպ գնա ԽԽյխ ԽչանԽլ մինչև* տարաւ. չխդ (ճտն 
ղձևիՀք՝ 

1'յմէՐ հպյ& % *■ Գաա֊ 
նկի գոդի անկե ալ տաքի նմա գմարմխն իմ* և. աոնափ 
Խա գնորայն յօժարա֊թթ • և այս կ չափ աֆրոյն է 

1^1 ԷԻՆ փասն նորքն9 Խթկ գնաց ԽրրԽՅն 9ի .թսպստ 
վաճաոԽլ գձեոագործ խր ք և գտաւ. 9ի փողոցի անդ ս/ն^, 
կԽալ հիվանդ աքն օտար9 որ ոլ գՂթ ոմեկր տԽաուլ♦ և 
կապԽալ ծերն 9ի վարձու. տուն9 Խգ վնա անդ ք և. սարաաա^ 
ւ.արկր նմա իւրոէքն ծախիւթ ամիսս չորս ք մինչև. ողքացաւ. 
տկարն , և. ապա գնաց ծԽրն 9ի սենԽակ իւր $ 
Հ>Ա8ՐՆ | նիարԽցի գնացԽալ աո հայրն 

տաՏն ք և իբրև. Խհաա անգ աոկ ցնա ♦ Խա աոաւ.Խլ աշխա^ 
տաւթք ունիմ*Հյանձքքն, և. որպկս ս/նուն ❁թո մԽ&ացաւ. 
աո մարդիկ % |^/է |*նամնխա • վաան այսորիկ Խգխֆ գի Խա 
գած աոաոԽլ աիրԽմ* Հբմն դու. է 
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(յ՝Եք հր քի սէննակս, որ կոչհր |*ք|արն. և. նթկ 
պթ գոցր տօննլ խա ՝է գորքր , ու֊րախու-թՀԼ նրթայր քնգ 
%յտ», և. այսպկս սակր • արար քնդ այ հս&գկրՕրալԽ$Ր 
յ^ակծլ վասն ոԽձին է^**) , %Է **է/ս հ սկքք նորա » 

|քյ)ԱՑ հայքքե\շսայիաս.սկր պարապևալկրնդ աէաաւԽ 
աձնպակսաէզէ գոհս*, թի , և գչյսհութֆ */ծրըԽդաՏփ ած » 

և. այս կ նշան հաքևդաոկած» և. աեախասւթ ևսԽ * 
1/ԱԱՆԷ֊ր նրրնՏՃ ՝ի \\կիագյ հայրն է\ոհս6նկ» կար. 

Ճի4խ և. այէթ ն&ն* և. ՝էգէքէրէ մոյորևաԼ ՝ք> յճէճրա^ 
պարհքն տասանորդւ նոցա , ա»1ն ևղթարքխ քհայյն ( 
հսճնկո. արասքատ գէ մպորևաԼ կ աոաքնորրքն 
մԽր * IV* հևք/ե • (3-կ յսնգիւէօննէփ կնա՝ աաէաչկ և. 
արաւ1ի,այրաոնևմ՝,գէ» տկար իբրև թկ ոլկարէոՐ >գնալ, 
և. կավթ աոսր մինչև. քքսոալօո/ն ։ | շւ. արարին ախսլկս և. 
կ^/է*• ւհխչև քաոաւօոն և. ոլ գա/թակքևքին գևգրայրն, 

|՝յ1Թ8 հ*պրն է^քէհոքւնկ– կարձահաաակխ. պոր որի. 
նակ ոչ~ կարԽշի կ շինևլ աան ՝ի վևրուաա ՛ի վայր՝ պցլ 
՛ի հխԱևկ էէկօԽօպյ այագկո և. տայև հոգւայ հի&ն ^ծ»> 
թԽան սկր րևկէրրթ* իցկ՝ գի նախ էխս շահ էրուքն», վախ 
գի*ի ոկր ևպթոլէնկախնալկոն աւՐ պաաափրս/կթ է|^|1 « 

1’յ»^ հ^տո/ն վաՓա հպն \)՝ ակար այ՝ նթկ 
գնաք ևրրևՏև աո. միախակևաք *3ս և. գտա*, վնա գի հի. 
է֊ոձրդ հր * իրրևոլնգիքա կևրակուր ինչ՝ի ատն V. 
րա, ևհարքխաև աոկ » գքնշ Հճսշակեա էւ կամ՝ գթղ֊ 
ընրՒց Քհև * |^*4 է&պըհաք նաախէ» «- |,»ւ գնաք 

յ\\գէտա»նգրխ" րկրնլ գախ նմա, և ոլ ուխթ խ. 
•Ճ^Ոքքգախ» 

(յ»Եք «# կր յՀյգիպաոԱ, որ պափքս. & օնան աԱրկ 
տնկր ո&գ, փ,չև գնաք ոճպր հպքրն Գկխէկե ՝ի |)^֊ 
ագյ* և. թագէալ է&էրգիկ էրկրթւ այնորիկ գխնքն գավն, 
էրկիխ աո. հայրն Չկիմկն < |ւ«ք հային Օկիմկն գժաարնալ 
յգլժ ըևգ ոքս, աոկ ցնղթայր խր . պքնլ արաաքաՀ&ն֊ 
րոքն ախ մնձի,գի քասո դիպէչքթւ Աետլ Տորդիկ, պէ թո. 
ղևալ գխնրն դիմնքթ, ՝ի մնպյ. և. արդ թւ. կարաաքա^ 
Ւ^՚շճ^և 11*ֆսա ծևրսյն % |^ւ ասկ չքևա ♦ պատրաատծչյկթ 
մծէԼ ասկաա֊ քքեչլ կկրակա-րս և առկր, դքճփ ամս/եավ^և» 
ՀԽաայաՀլ սու նա և ճաշակևսցա^ ըեդ նմա9 գսւյյկ այ^ 
սոլ. աԽսակաւ պափրտ նորա » ^շա^, 
քպ* քի%*Փ քևդ իւրևաճպ և Հնաշթ* ագ 
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ծէրյ&է |^ւ ԷքՀէե. բախհցքն (յ»է4ր, է-լ աշակէրրա %պրա 
և. «ա*Հր • այսո/> յ^ա • էաաացևս ծ1րր*քԽ% ԼքՅ-Հ 
**\Էյէ% իցկ , Հև 1րկ1րսւԼ հ պի օրհնՆսցէ ՝է հԱխ • |^լ ք%աց 
ււաայ ծէրրսյԽ , Լ ն» պաաոլիրէաք և սակ • ք&ա. 

անպարապ էրտՐ էս < հա9^էաէ1է աօթին% 
Համրն . ւ*լ գեասցաը աարփ թկ ոլաւկսցաը գծևքն 1 

րև էրաէրա գիոնարհութ*ք և■ գՀսոէր1րրաւ թի նայա ծէրրե % 
գյ^այաւ. և էրբաց նարս գգյփւոն 9 և մակալի նէրրթս 
ր*պ*քն *կր ՝Է միասին » |#^ /1^ւԼ ա֊տկին նգթա, է«|տՀր 

• ՀշչՀպ՚ք՛*” *լ պ՚պկ» բ»Գ է^&Լ 1*Ժ* ՚Գ՚Փ՝ “էէէ֊ 
սսւաւէրլ ամրաի գգարծս և գսկր և պխաԽարհաՀՅՀր Օր* 

աիրէրչիթ միմէրաեյ % 
IV) այ է^ցր Կ*Հ9ր** -* հ*օ& 

Լ^սհաԱնկս կարճն, և գսրծափյսւյսնկր նմա ակր 
րւպթէրըփ* որ $սակ% կթկ ակր Խրկախսմիտ կ և ըապրր . 
գի ա^էր/Է ակր աչ֊ ղթ անի ^«4 զար» , դնկ գսֆձն 
իւր փան բարևկա$Ք»ց իւրայթ |^*. դարձ նալ այն՝ ար չակ 
քան ինչ֊ չարգիւրմկ ք և ինքն փոխանակ ոչասկ չար%\^ւ. 
դարձևալաքն՝ ևթկ գրկէրսցի ինչ, և փոխանակ ալ քքկկ* 

(V) փ^ հքխ Հկիմքխի՝ էրթկբնակկբ էրբկՅն 9ի 
Ս4^է &դ էրրկուս աշակէրրտա իւր և էորկալյ կգթարց , 
և փպթր աքն մանուկ նծղկր փաաաա հ^քքթ* 
քքֆէա %«յք խք ♦ արասցրսը մանկանս պ/աարիկ 
գի քաւծկ գմԽքյ արի գնաացաը աստի է |^ւ կչթ Գ***Լ 
և (մոգին փաս անդ > ^Կ*կ նա իրրև էրսմէո գի յամևյքն # 

էրաէրա պՆաա» ՝ի հէրրւաաաանկ գի փառքին , սկաս*, 
նսխէրլև ընթանալ գինի նոցա ւ |\4 ^\իմկն 
իւր . Տ&ասցաը մանկանն » |^«. իրրև ևկե աւ նաաթփ 
ակ. ուր գնացը դալը և թալիր գիս միայն է |/^ 

գի արտմևցսւցսնէրս գմևղ% թագսը Գթ^Ղ. նգնասֆ* |^ 
նա սակ • գնավթ %ի միասին ալը և կամիր % |^Լ էրսմէս 
ծէքն գանմէրգութք նարա , սակչքկգթացր իւր. էրկ դարձ^ 
չր*Ը քի աէնէրակ մէրր, գի աչ կսփմաւ §աձակ սա, պչլգԱՖ 
աաց աանէլ գի արտմե-յթւացկ գմէրգլ* դարման *ի 
սասն իւրկանց » 

^061^ 4րրբէրմե աարակքնապը 9ի սէնէրակ հարն ||/Լ 
աաչի և կադոպսմրրին փա* և գէրգրպյբ նսք ա. իսկ ծերին 
ևրկպրֆրսն իրգթարթԽ գնային յ անապասա թկ գային կէ^ 
րափալրթդյ \յ*– մթգչքկա. քնային ք գա$ա ծկքնաարգսւր 
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ըվաոս էս՚յկեԽրէաց *§*ա և. էգ քար 9ինմա էբկոս հաա գաա 
բսոյ , պա/ք^Խ էկէր էսգմվս.*Խ անկբ ^ ձէէւթև ^«|»ւււ/է.|^ 
էղթայր խր էւ էտէ« ^քհա գի ծամֆր էս ասկ • այո է «էր 
•թ" * հ&"է/Ր • քՒ Գ^Ր *աշակէցէր աֆաքս # և գի* 
"չՀրչէցէք* |\«4 ծ էրե. «չարարի պայն չար ք ահա քաւ, 
ժքԽ վթո ոսնիէՐ 9ի ձէոին իժոսմ) գի էրրկոս հաա միաքէ 
գսփ% ւ1»^ էղթայրն. էս գք%չ պիաոյ կր յայա&Խկ բահ 
Ժ(Խ | ճյլ •ֆամեգի 7էչմարտիս օիրոյԽ կնոանդ կ այդ % 

յ^յյէհ^և փաճ* հ+քի (\իէըվր&*հի՝ էթկ նոտաս 9ի ոէ^ 
նէկի ասուր* բագչգմ* Լ ոչ աՅտկր կէրակոսրօ 9 բայց 
միտքն աիաէաւև ոակաս , և գորէկր «Տաղ* % ահա էկկ 
**ւ նա տ& յ\րգիպտաակ և «ւնկր ըեդ թզխ յասոնպտկ 
բարձէաչհաց և բախէաց գդ«սոն9 և արձակէալ գչլէոոն 
էա ց/էէքքէ ♦ ճև առէաԼ գհացն օրհնկր և. փաոաւորէր գթէք 
է– գյասանակն մատլիէվխ իւր բարձ է աչ աոտթէաց գԽա տ 

^|Ա8ՄԵԱ8 *^՜1 գար* »*» էթկ կր «Տէ ԺԽգիաՈրա* 
մէմնոսկ հաոակաս և. գէդէցիկ տէողէաաֆ., «ր ընթ*էոայր 
քի ք*րէ թագավորի« ()» ոսնկր 9ի շաղոտի «լրէտէէ բա^ 
րէկամ* համատարի%Բ էս միամիտ էս հարոսոա 9 յաԽվի 
յէրրևևլի արանը կր . |^է յպոհաՐ զայր անդր, բայածս 
հանդոլցանկր գնա ի տ*քև իսրոսմ\ էս &պ*ակին քէնքև և. 
կինն իւր I Լ\Լ հղև յագդէճ&կ չարին գի աոփացաս պի 
մագիստրոսն կին նորա » էս ոչ գխոկր այր %&րֆտ « ճև պաաԽ 
կաուէր կիի»Ս ) վասն պրյ ս ~լ 
քտդյց ՛ի ոիրօրնրրբաբորբպձքր հ^ր ա+փաձծ. , իբրև, 
քնաը մսքէաո*յխ զձա/Խապարհ ի*.ր, կքքՕս ՝ի էէքսաոկա.թ% 
ըսԽկէէ^թէքն հխ էէձդաը&ալհաշիր , և. անկաս յա&քրղթ* 
թէՀևպյ | *սկ բըրնպոս կ»չևալպ*արսոսրս բժշէրոը ըա.Ն 
ցանկր « և նպթ» իբրև աեօին՝ ա&էն « «ա9ի մԽրՏ&ի ցաւօ* 
ոչ ա%ի | այչ (Յկ ք>*չ հիս*ճպ*սթխն 9ի ծաէուկ «անի 
յանձքն՝ ոչ գիաէտֆ % |^է մերձ նոաէալ այր նորա , բալ 
գոսմ՝ հէկէկ*Խ<տ աղաչիր գիա սաէչ թկ վյաալ 
ն*ց* | *»կ նա ևրֆէջկր Հ. սււքաչկր աօէրլ, բաքը յևէաը խա»^ 
աաէմնէցաս էս ատակ ♦ գիաէա , ակրիմ\ գի դաս վամե ամե^ 
բէոսքմՆ սրաիբա ժողովի* միշք» աոա գէրիտաատղդ* գի, 
ղէցիկո ք էս էս-կքն ճա տկար ինոսթի էս աքոնոլկ հսաալ 
կաս էս ՀխաոխՐ 9ի կէրպարոէեաց նայա է Լս ահա վաժքէ 
իշիօԱ/Խ պթ, ձոթե իտրհ^րդթ չչբր ՛ի սիրա թ\՝«րաէ 

հՒԺ"Ա^ս^9աՏս^ ՝*• Գ ՝*9*հք՚*»&^՚ս1Հ ^ 
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րևյաաա. յայս այրն* ըւծաց % |է«ք քկնի աւաւրց թդլծթ 
դարձծապ^ ս/նգ մագիստրոս*ր այն 9 ն գնաց աՏնբգն ընդ*. 
դկէՐնպյա տ (^ւ իբրև ծտծս% սակ ♦ դու. գքսոծս , ակր քսՐ 
հԻան> *իբէի գբ^ն և ^ հա9ա^տ 
է՚ււ Հւ ^ւ/# ճ. ահա անկէու խորհուրդ չար *(* սիրտ 
Փա9 Ւ^քք աափաւթէ ^թո 9 և ահա սէնկծալ գնի ւ |^%1|ք 

֊ ծէք^– Ը*–**1– * արամծցաւ յոյժ վաաճ* ախարիկ9 որպկս Լ 
կր նա աեպարա 9ի խորհրդովս ք և սակ չքնա * մի աըրտ֊ 
միք ք ած բապոլմսգորմ՝ կ ւ |^ւ գնաց մսնա էյն և. գծր֊ 
ծծաց դմսոլ և. զմորուս և զ^օէա իլր 9 Լ հծրձոածալվի֊ 
րաւործաց պդկմո և պամնրևայԱ գլուխ իւր 9 և էրգն֊ իբրև 
դդ*դծ ծծրացծալ գծգծցիկ մսծաւվն֊ պյԱ ♦ Լ ղգնցնոդլ 
❁թուրձ ժահահոտ և սպաէպծալ գնաց ի տուէւ ար գնկր 
կքխն ւ ն. այրն քար նստկր մծրձ 9ի նա • Լ բ^բծալգգրսխ 
խր ցուցանկր գխսցոածալ և պսպտծպծալ գկմս իւր ն 
ասկր « ահա, մայր 9 այսպկս արար գէս ած • |^ք էրրև 
ծածս կինն պանբաւ գծգծցկութիւն մաքնկամն այնսքկս 
ագծդծալև ագածգծալ ն սևացծալյ զարմացա*. յ*քմ * 

ածսծալած ղգործ ն գխմնարհուխիւն մանկէմԱն 9 
կաս. 9ի սրտկ ֆս»ջն ղսլաածրազ&է 9 ն այքացաւ սսւժա^ 
մայն է |^ւ սակ իշխանն աո.անձին ցայր նորա ♦ ահա 
հգչխ այ ոգիացա*, կթտ հո 9 ն յայոմհծակ ոչ տծոցկ ^ 
րծսս իմ՝* |^ւս այս կ գնծլգանձն վամև սիր&րյլգյն 9 Լ 
.սսմնծլ բարի փոխանակ բարլոյ < 

ք^Դ^ԱՐփ ծրկու, ըմբսնծցան յսպագս հաւասաց Լ 
կացքն 9ի վկայուքմքւ վամն նաաեքծտմև աֆանգսոՐ 
ն, արկս/և ՝է բանա • բայց սւնկքճ* աո միմծանս 
սրամտսւթի• իբրև արգծքան 9ի բսՁսաի, մինն * ի նա֊ 
ցանկ ծդ ծունր միւսոյն և սակ .յայգուց գիպծյոց կ մծդ 
վախճան 9 թոգցատ՝ մևյ> գխշնամուվմիւե ն գէաքասևն 
*ք • | ՝*»♦ *»Լ կամե-շաւ. աօնևլ պար, « յևրկրսրդ 
ասւուր ածծալ ծգծն 9ի դաածլ և աաևջծցաև սաստիկ ♦ 
քակ որ ոչն և թալ դոխս Լ ոլ հաշչօևցս*. ըևդ ևղթյպՏ, , 
յսաաքին ասԽֆաեոԽ յապթքր/յաս և, «ձկսո. ՝է հաւալ 
աաք, • |։«է ք,ա էշիամե . և. /Տպ/քք երԼկ ԱՈ֊ար քՏձ 
և. աքսչափ Հարա֊ած&րար• նա սակ* փսսե ա/օորփկ 
պէ ոիա պահե-յք. Լպթպճ, Լ սլ հաշաֆցա/ քծպ. նմա , պսՀ. 
կասևցայ ևս յօպնականաթևնկն յաք և. ասկաք 
էտապ/1 |^է յխյՕէ ^թ, ևպթէէցր օր էձապէՀևցթա. ՚ք հաչ֊ 
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ւթք9 արժանի եցև. վէյայական արեան էւ մահոսամն 

վաաև ւ |^ա որ ոչ֊ սիրե շձ-շչա^Հր իւր և նենգու^ 
թե ամի կ*հք 9 մերժկ շեա ած յ օգնական ութ էրնէքն խ֊ք* • 

| ւք որ& ||՝եկրիստոնե 9ի .թացոտի ուրեՏե, ճւ ււ& մի 
տաղստացի եդ աո. նա 1է պահո հինգ հարի*ր դահեկան 
էիտեալ֊էս ասե » պահեսցես ցայո էս սակ ալ. սակաւ աա% 

ց1րո ինձ պ*չափ պիասյասցի ւ խք »լ#ք 4ք ^ յորժամ 
ծա ցախ 9ի պահս 9 էհ/Էա *ֆ «3® յիջէ*անաց րաղչպ>թ.§ 9ի 
հետւուստ ծածս ցաախ և էքեր (քք ասերն մինչ֊ աւցյւ Հ*ք^ 

գանձն ք էս նղքա գնա ոչ ոե սանկին $ \*բրև անցին 9ի վե^ 
րայ սակաւ. ասուրս , պիտոյ եցևւ իևչյոեաոն ոսկւոխ, և. 
«»4 *»էք էՀ՚չիչխ . տուր թրձյոսկսոյ իմոյ 
տսաԱ դահեկան 9 ^ պիտոյ ե ինձ է վստահա֊ 

ցեալ եր ցի ոչ պթ տէրսէրաէ եք և. #*լ ուներ վէյայ» ուրաա 
ցաւ էս ասկ • յորֆ ոսկւցյ տամ) ցի #*յլ գիտե՛մ և «լ ^ 

ւսդ երրեթ 9ի թէքս և. »լ/&ձ ծ տուր ցիս երրեթ • |^<– »ձ 
^Տրլ կարաց այրն այն աոնել^ ինչ * | իբրև, ելանտի 
տրտմէրալյ գիլզաս նմա իշխանն ախ և. ասե *խա ♦ ք/» 

արտմեալես այդսիկս % |\ւ ասաց այրն ցչցատճաո. տըրտ^ 
մեըխ նմա % |\ւ( յէրա իշխսԱն ♦ ստսսգապկս ետուր նմա 
ցգանձն տ ասկ ♦ ՛ճշմարիտ էրտոս % իշխանն 

» ասասցես նմա՛ էրկէրալ Էրդուիցես և. հասատացուս^ 
^(էք յ^օ ^ սուրին \^նգրկսա 9 էս րաւակաև ե ինձ տ եէ^ 
էր տեցին ախ մերձ 9ի տաճար խնդրեի սսւստեչցքն ա 
*\նաց այրն և ասաց ցախ• էսնա մտեալ9ի տաճսցխցի 
երդոսիցե 9 ասե իշխաԱն ցծարւախ իւր ♦ ր|» արաքից 
էրս 9 ւք( երկից ես և մի ասասցես ինչ* մտեալիշխս/Ան 
մերկ 9ի տաճարն 9 սկսաս մոլել իրրև ցդիւահար էս ձայ^ 
նկր սաստկապես և մրցիր » և. կախողլ պային մինչ֊ երդ^ 
նոսլկաա/Էր 9 և գոչեր սուսրի բացմոսթեամն և ասեր • 
սուրին | *նդրեաս արատեալոաե% տեսեթւ յք“ք «յք» ք»/"» 
«ր ունի ցսորա հինգ հարիսր դահեկանն և եկեալե ոոսա 
երդնոսլ աստ 9ի վերայ իմէ |^ւ կսղեալ գնա խեց դեր էս 
ասեր ♦ սուրին ^նգրեաս ասե% տուր 9ի սա պգանձ իւր է 
1^ ա/Տք սոսկացեալերկեասյոյմ 9 ^ եր 
այքխ ցօրասոր է |^ւ իրոստովանեալ ասե • ունիմ ըց^, 
գստնձն և տամայմմ9 թոյլյոոսր % |^«– թոքչետէ 
մամ րերեալ ետ ցտեր ի*ր ք^քխ 1 |/«– գիսահարն 
քաեր ոսկսգյն. դիր վեց դահեկան 9ի վերայ սեցսնոխ՝ 
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սուրբն ^նգրեաս ասԱ ւ | ս. նա էդ ու րախութի 9 և 
ո.էալ~ պինչս իւր գնաց տ | Աւք իշխէմԱե պչյէցէաէ պհ*սն^ 
գէր2ս խւր չրթեր ի րաղստքէն <պայծառապես • ճւ էկէալ 
9ի տէղին ուր եր ||%՚ԽկրԷստոեէքե այն ֆ և սկսաւ 11 էկրիս^ 
աւ&(% նայե՛լ ՝ի նա է | \սկ իշխ/սեն ասե փ*ա » դիք նայիս 
ընդ իս » էղրւայր ♦ հաւատա ինձ ք էս խորհօյին էսյ դիւա^ 
հար «ձ է*Ր այլ էտ ***ա %Ւ Ք^ն գոս կին, էս ս*էսի 
աչչտ իմովթ ♦ և մինլուբսէնայիր դու և. էրդեուլկամէիր է 
հնարէչրսյ դայն% դի մի ասիցէս ցիս թե ք«– *ֆաքե ւշ հա֊ 
ւատարի*Ր էս է ճւ արարի դի մի կ°րիցե հոգի րս ճւ մի 

*մնիրաւութի ինչթ նորաւ |\<>ա սա էցոյց գոր֊ 
&ովթ (3– ե էք&լ ե փնէէ զաեՅն վասն յխկէրիքն, դի վասն 
շահ ու. այլոց մոոաչյաւ դսրստուակ անուրն իւր ի փասս այ* 

1ք ՐՕՆԱԻՈ ք ւ*Ջ® 2էգնաւսր յգքմ և ած ասեր ուներ բա^ 
րէկամ*միաի/ակէաց յանապատ % էւ վախճան էցաւ միայ^ 
նակէացն այն • և մտէալ բարէկաԱէ իւր ի ս էն է ակ նո^ 
րա և գտաւ յիսուն գահ է կան ս է և սկսաւ. տրտմէլ և. 
ըրլ է– երկնչեր մի գուցե պակասէսցի միաինակէացե սակս 
ոսկւոյն այն որ ի կ յողորմէւթ ֆ% այ % |^ւ իբրև, աղա չէ ա էյ 
յրյմ վասն այսորիկ պչրեր % էւոէս պհրէշաակ տէաոՏև որ 
ասեր ցէա • լին դեր ցաւագնիս ճւ հոգաս վասն միայեա^ 
կէցին այնորիկ ♦ դի որ կամի պմարգասիրութիւն ք յած 
յաեՅնէսցե գնա • դի թե աւէէնէբէան կատար էալր եքէ*ֆ 
ուր էրէւեր մարդասիրութքե այ « \\րով հաւաաաց էդ^ 
բային թե արար ողոր մութ ի ւն ած ինդ միայն ակ է ափ* 
էսյե , էւ գոհսԽայր պայ ւ 

^)%Եք ոՅՏէ առպբէաց ղաշակէրտ իւր յ| \գիպտաա բէ^ 
ք էլն մա ուղտ դի տարցէն դսփրիդս նոցա յ | \գիպտոս է 

իբրև֊ էղրւայրն է բեր ղուղան *ի ^կիտկ > էտէս վնա 
այլ եղբայր էւ ասե ♦ թե գիտացէալ եր իմ* դգնալ բո 9 
էկէալ եի է էս ընդ րէզ է դի և. մէլ պիտոյ եր տ-պտ * 

էղթայրն և. սրստմէաց դար* ծէրոյն % ^*բե ծ էրն • 
գնաց է ալ տացէս *ի նա պուղտն և ասասցէօ ցնա • գործ 
մէր ոչե պատրաստ , տար վա7էառէա դգյորՏէ բո» ճւ մթել 
գայցէս% ընդ ^է*լ բէր դուդսէե դի աարցուՀլ և. մէր դմէր 
2էսւագործ է | ս. տարէալ էդբայյքե էն* չքնա գուղտն, և. 
բարձէալ ղսփրիգսև իլր տարաւ յՀ^գիպտոս • և դէի*ի 
վաճարւ էբյքն է բէր զկնի իլր դոլպչմն և. էտ ցծէքչէ և ա^ 
սե ♦ թողութք՜ արա ինձ է .ղի բադում* սերն Հրո էբարձ 

□ւցւէւշտճ ե7 
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յթ*կն ղչղտրուղ֊ իմ\ պի գսնհամ սաէրսւ թիա&Խ իմ 
բարձ և ղջւարի հաՅե հաաոաաոԽատյ % 

118 Ր ԽհարաքյծԽչ/ն և սակ • (Հպ^ք > հ*ք/ր* I**֊ 
ք*ո.էֆ ար դև էտ աշխատին *ի Հղնութիւնս » և ոչլսաանաԽւ 
շնորհս իբրև առաջին հարթն • |Ն( ծէրե ♦ շյաքևմամսկր 
հր *ինւաա էւ սիրովդ շահ կին էցխկևէ& և. տսԽհքԽ՝ի վԽր » 
իսկսղպ չթռմձտԽալսհր *ի վայր հարկսԽԽն ղրնկէրն, 
և սակռ այաորիկ Հեռրհս ոչ֊ ունին % 

|\0Ա8 ծէրլքհ *՜ ի/ևղրեաց սիրտ խՐ պպպր& 
շահոս իմոք՝ յորույՐ խասկր կղթաքրն, պի շահ էդթօրհ 
պօաւրլ հոպլոյ խէպ համարէրալ կ քևձ « 

7Հ*Նսւ՝որ "տ ծԿ> ԿՒ* ր*/ր «* *Ւ֊“Հ*ր»*ր *ր 
կարկաէ/Խալև. սչ կարեր խօսէրլ»և. փէէոահորայեալ՚ի «4|1» 
% ^ ի^պրէաւք աղօթիւտ ի ւոԼաոՏւկ , որպես պի ք աքյկ 
՝ի% ա դ են է և աղատ էրս էյի դխահադն այն * |^շ ^ուաւ ած 
աղսք^իչյ նռրա » և էրկն 9ի %ա դևն և ծաերաայաւ. 9ի դի^ 
է֊կն ծէրրն • յ այն ժամ Հյաւէրլ 9ի պահս և յսպսթս և. 9ի 
Յղնուխխ յշ/մ է |#ս. վասԽ օիրոյԽ ղոր ոնկր առ ած և. 
աո քԽկէպքև% 9ի սակաւ. ոսւուրո հոդածծար ղ*քէն 9ինաԹնկ* 

|^ք41Ի ^^րր բ^սկհքքև 9ի միասին բաղամ աժս % և 
#ձ հրբհր կագէրսղ֊ հին ընդ ժիժԽսքնսէ |* մխում ա*.$որ 
ռակ մթ*ն չյմխ֊մև • արասյրւտ և մևր կոիս (խ*Է մխ/ծանս 
պ*պհ** պմարդռէ սակ . ոչ֊գխաէրմ թհ ձրպհ** էէ֊ 
նիրի կ*–խ– է | *սկ նա ռակ • ահա ծա դնԽմ աղխս %ի մի^ 
ջէպ և ևս աս/րաՐ* Խթհ իմ կ ***** > հ~ *ք*"– ասաաղևմ «ջլ, 
“ՅլՒ*՝ ՒՓ * *- յ~հ"<*աՎ սկսոԽի շչիոթ և. կոխ. < |^. 
աոեալ պապխ֊յե կա*.*/ էրդ ՛ի ւքէիի , էւ. ասէք այս խէ՝ 
Կ# խկ երկր^ոխ ա*^ր* "Լ* •հՈ-Է*՝ հ*ե* նա «4 ր^՚ր– 
կութի%ոչ, աքլխՐ կ. իսկ Խրկրսրրխասկ հէպաիթի, ^ 
թե Քո Խ^է “»“– *֊ գնա աստի 9 |^ւ ոչ֊կարարթԽ կօտլծլ 
/նդ միմև անս է էւ առյԱպէր* ՔրէքեծղռՏև 4. սչ^շչէախ եչյաԽ % 
ղի յընկէրրսիրոսխրե սէրրտևաէբ հին, և խաղապասհր ***** 
վրրհ ***էթՆ պվքնակքէԵ ևս ոչ֊ կարայյթ* կոուոքե աևևէարւ 9ի 
՝2ճմնաչիչ֊ գիորա ղիարդն և ղարպկսնր 

||Ո ի հարռնվե գնար %ի Հքաղադն վա&ասևը ղձէրասթ^ 
դպ*ծ խր ր ևւ Խածս ագբաա *ֆ *էէրրկ ք 4* մևրկացԽալյրք^ 
հանդերձո խր պց&զոքքնյլ. իսկ ադթՀԱսձ* ախ աարևալ 
•խա*ոեԱքչք պաքնէ ք^՛ եեյխ պչէս7(աոևլ 
դերձթև խրոք, տրաւՌ֊չրսւ. և պախրաս րԽդ աաքի* |*4 

□ւցւէւ26ճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 
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9ի ԳհէէՓ %ե աեսլեսճ/ն երևեցաւ նմա * |\1ր և զդեցեալ 
եր զսլատմուճան նորա 9 և ասեք ցծերն • մի տրտմիր » ա. 
հա ես զդեցեալեմ* զհանդերձ տո զոր ետ ուր քքնձ տ |;ս. 
մխիթարեալ ծերոխ փառավոր աո.նկր զած $ 

|>Ա8 ձերն ♦ «ձ 4* պարտ մեզ֊ բա մ անել ցասնձնե 
զյխկեյխ 9 այլ֊ ֆ&գալ Ը**Ղ քմնդութիւն և տրտմել ընդ 
սկթտմՏևթք հորա և սպասել որպես անձքքև իւրոք • /ակ ե֊ 
թե տկարասցի է աոնել պարտ ե ըսա քրեչյելշքե եթ 4 ^ 
էեարմթե եվխ 9ի , և թե հաւատացելոցն ամենեցուն 
եր սիրտ և մ/ատ և /ևչ^թ մի և հասարակաց է 

|/*Ա1Աք * երկու, րնակեթե 9ի միասին , մ/թև արդերս^ 
կան և միւսն ասներ սպասաւորութֆ երկոցունցն » |^ւ 
երբեՏե զի տարաւ եղբայրն վաճաոեչ զձեսադործ եր^ 
կսցանչխ 9 և երեր զչյքթն յոյմ սակաւլ ♦ և արար պար* 
բազում* անգամ, մինչև խորհեցաւ հանդարաեալն եզ^ 
րայր և ասե • կամ* ծ ախ4 ք«յ^ չարաչար և կամ* խարե 
պթ զեա 9ի վաճաոեքն , զնացեալ տեսից զայս % |^ւ յա^ 
րեաւ հետևեցաւ զեխի նորա 9ի ծածուկ ♦ Լ զնացեալ 
եզբսայյէն վսմճսսեաց զգործն և դարձաւ եմուս» ^ տեգի 
ուր ոլ եր պարտ է |^ւ իրրև երևեցան միմեանց 9 արդե^ 
լականն ախ ձևացոյց զինչն թե և ես արարի այդպես է 
§;յ^և իբրև եյին 9ի տազստեքե 9ի միասին , անկաւ աս սաս 
աեկեչզխ ախ որ ոչ֊֊ անկեախ եր և խնդրեր թսդաւ+ 
թիլն • գոցս արար բազում* անդամ) և զյանցանս եզ^ 
բօրն յանՅն կրեր * իբրև հանդերՏեալեր եբսնել 
յաշխարհե նա որ արգելական եր% ասե ցանկեալն եալ 
քայր » անպարտ եի ես 9ի մեղաչխ ախ սրիկ վասն որոյ ըլ. 
թոպութի խնդրեի 9ի տեխ • այլ վասն այսորիկ առնեի է 
զի թերևս դու ապաշխարեսցես • արդ աղօթեա վասն 
իմ) և որչափ կար 4 •թո% փախիր 9ի մեզաց 9 զի և դու 
փոյթ եըմնելսց ես * \*ոկ եղբայրն յաւել 9ի 7ճքնութիս 
և եզև հաճոյ այ $ 

*|*ԱքՁԵԱԼ ե/խ Լրկա֊ եզբալտ կրմնաւադտ, և մթն 
մերկացեալ զ զգեստ կր էնա լորի և եզև դյւեհիկ 9 և միւ^ 
սյխ աղաչերաց ոլ աոնել զոխ վասն նորա • համբեդ 
բութի, միոյ եղբւօրն դթացաւ տեր և 9ի միւմն 9 և դար^ 
ձան 9ի սենեակս իլրեանց և եին 9ի մեծի ճդնութե* 
|/^Ա8ք ոմն եհարց ցծեյխ և ասե • ^ք^>ւ հ"&է» 

յորմամ* կատարեմ* զազօթս իմ) 4 երբեՏէ զի ունիմ* 

0ւցւէ՚ւ26ճ Ե;/ Օօօ<^€ 
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և. է; ե՝րբ.ե*քն պի <քյլ ուեէմ՝յօժալաւ. թք և քթդՀ. ՝է մա ի % 
|Ն( ծերն ♦ և ուստի երևի (Յկ ունիցի մարգ դսկչն այ» 
Հանդի սկրն այ բերկ քէյձ* 

ւ/^ԱՏր գնաց յ +գիպտոս գնելվուլ9 և դի֊ 
պեցաւ գնել յայրւոյ եխոջկ • և իբրև տայր յեղյւայրն 
դվուշն այրին այն 9 ոգւոց եհսն և ասկ չի**** ♦ աուպթեաց 
ած գթծղյ եղբայր 9 կեր ակր ել դեղրարս հա ղորբսն իմ՝» 
| ^րրէւ. չու աւ. դայս եղբէսյրն 9 ուրախ եղև և կրկին ետ 
դգքն վշցխ » և. գոհ անայր դայ վասն յայտնելցյնէ/ա դորբն% 
**րոց արմսնացաւ տալ դչղկտսն կարօտելոց եղբսարց է 

11*1*0*0 0 **8& դև այր դճսնապարհ ի*ր * և եգիտ կրօ֊ 
նա լոր ոՏն դի նսակր 9ի սևն երկ ի •, և սկսաւ միմոսն կալ 
յաղօթս վամե ծեր ոխ և սակր * ած է ողորմեաց աղյրա^ 
աիս և խոնարհիս այսորիկ * դի ոլ ճանաչիր վնա թկ ով֊ 
հ* * I/*՜ իբրև դարձաւ անդրկն ընդ ախ > արար գար֊ 
ձև ալ ախպկս 9 և ողքացաւ աոմամախ ծերն % | Կ»կ ծերն 
ասկր դա/** աո. եկեաըխ աո նաՀ ե(3կ ոչտ գան աո ծերոն 
և աղօթ ևն վասն նոչյա և ասեն 9 (Յկ ակր պահեսցկ ըզ^ 
ձեք֊վնմեր մեդալ որացս9նղթա վարձս մեծամեծս աոցերնւ 

IV» Ա8 ծերն • մի պահանջեր սկր ընգ **իը*էյ (խկերքն » 

դի շչիոքՅեսցի մարգ ե(3կ ղթ ոչ֊ աացկ դչիոխարկն ♦ այլ 
գու ցոյց դսկր յյխկերն և հանգիցես 9 և այսպկս ձգես֊ 
ցես զընկերն ի սկր հո % 

#|*ԱՐ ՋԵ Ակ ասկ ♦ տկարանալ սիրոյ յեղբօրկն յայս֊ 
ցանկ չքնի 9 մի դի չնգուեիցի վասն նոցա դեյեղակարծեչի 
խորհուրդս 9 և երկրորդ դի (Յկ հաւատասցկ դեյամս սրր֊ 
տի ի*~ր*ց և հաւ անեսցի կամաց իւրոց, ապա ոչ կարկ 
հաւատացուցանելդխորհուրգ իլր մտացնորա \*յ*գ ե֊ 
(3-կ կամիս դի ամենախի օգնական սւնիցիս §ը մի 
վստահանար քի կարծիս մտաց Հ**ց» այչ ի ու (Յա 1ի բ**^ 
չոր անձնկ Հումմէ 9 որպկո դի իսոնարհեսցիս եղբօր հո և 
հատցես9ի Հկն դկամս հո 9 այսպկս կեցցես դօրսւբն^ի^Հթիէ 
^ԱՕՋԵԱկ ասկ* որ ըստ այ իցկ սկր, յոյմ վերա֊ 

գոխ կ որ աո միմեսնս Հան դբնութևամբն սկր որ աո 
մարմնաւոր ազգայինս կ » Հանդի և ինչն ած սկր կ**չե֊ 
ցեալ կ • 

□ւցւէւշտճ 
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ԵԻ *ՍՇ.ԱՆ1։.Ջ.ԳԵ^8 Հ Աք 8Ն 

՚\§Ղ^Ա Ր & ՚ ոժենց դիօքեցաւ նեղութիւն ՝ի տեդւոք 
քնրեաևց* և կա մեցերս լ թ ոդուլ ղաեղինչոգսն աո հայրն 
\քմոն , է ահա հեքն նաւկր » ՀՀեսեաէ ղեոսա յեղյր գե^ 
տոթ» ղի էրթային ղճն/եսարօրհն » ասկ չյնաւորդսն• հա^ 
նկր ղիս 9ի ցամրսթն ւ |^\ւ կոչեցեալ վնոսա ղերկոսեսն 
սակ ցնոսա • էրս ԽՐ |%մոնճ աո. որ դազն կամիր էրթալ* 
| յւ մխիթ աիեալ ղսիրտս նոցա% դարձեալետ դաոնալ 
*ի տեղքն իւրեսնց * փոսն ղի ոշ֊ ունկին թեչ ֆարս հ**. 
ղ*֊ոյ ք օյյլնեղութք մարդկեղենս % 

երբեմն հայրն \սնիկլ թկ պատմեաց մեղ֊ 
հէսյրն եթկ կր սՏե *ի ծեր որի» որ նստեր *ի ասն 
իւրում* ձ. լուաւ ձայն որ սակր • եկ արտստս 9 և ցուցիր 
վ*եղ ղցործս մարդ կան • |^ւ եշեալնորա , աոեէսլյոարաւ. 
պնա ՝ի տեղի ուրեմն և եցոյցնմա մեղրդ մի ղի կայբյորմն 
4ւ հսնկր քուր քի իրհորղքն և արկանկր յՈրդ էակ , Լ ^ 
քչմնկր քուղն գ&էրեեալ %ի քրհպն • յօՈւա^ Iէատու^ 
ցեալ սակաւիկ մի%եցէցց նմա եթ աղացի ղան ղի հասրսլ 

I Ւմանց պաաւ*Հ1րս*ւյ •արամնւքէՀքէ Հ&չԷ սմրղիփէ-րևանյյ , և 
կամեցան ^9ողոՀԼ^ պաԽղին , և ՝քՅհէղքԽ 4գնացին էսա. հայրն 0^«էս18ւ ։ 
Ի*է ծևրե յ~&* V և քիոստ ղի գնային սրՀյնկոյ* ք–*– 
ա*յն , և ասկ ցնաւահարսե . հան\ր ղի”յ~չյնկւշյս « է*. էլաս. ծպբարոն 
և ամկ ցնոսա • է Խ 4» մ* ՝\յքէոնաւ$ ղոր^ինդ րկր աե սահել Լյ*. ու֊սոյց 
սա /< միփքթալրե*ց և հսՈՓԽացոյց գաս.նաչ ի աէրվֆ» իւքմրաԽց • ^ ^ 
եք գործն այն հէաո Հոգսղյ % այլ ար~մեւթխնինչ էեսրՅՌսյ « 

• Ա»*յ հպյր* Գ"^(1 եթե պաամկր հ*ՀԱ՝ն ք/»/«4 
ղս*յըքտ , այլ քնթն եր *ր եաես Հայս , եքմկ նսակր երբեմն ծերն ի սև֊ 
&Լ*կի թրամ՛, ՝և եքն աս. %ա ձայե որ ա»Հր • եկ պՀքեի ^ 4Ք*Ն 
զգործս մարգկան ։ խ. յարսսցեալ եկն , և աարաս պէա ՚ի աեպի թ*չ~ 
ս է՜Ձ՚ՍՅ ^ *Հ//* *ք –է »/» ք-Ա^ Ղ^էաձա Ր^ոն, և յոթաք բաս.֊ 
նալ ոչ կարէր աժրլոյբ այլ ՛ի վթբայ նորա . պայս արաբ նա բապոա.*է 
անգամ՝ւ է*. անէյևաԼ անաէ ևէյոյւյ նմա այլ ոՏե այր պէ նսակր աս. աին 
1րհորոյ էնլ և հանկր գոպիւ ղԼ"*֊ր և արկանկր յաւապաԽ ծակ՝ որ 
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նէր փայտ և սաներ բեէւն մե՜ծ , և փորձէալ ^ա<^ա^V 
նար գթեոնն և «ձ հահդուրմևաայ շար մ ե էշ և երթ եալ~ 
ւգարձեար հասաքնեք այլ փասքտ և յաւէ^ւ ^ բեէմմե » 
բա զրում* անգամ* այսպէս արար ե ասլ մէրհարյոյրյ գյւեոնն « 
|^ս. երթ էր ալ սակաւիկ մի յարւաքՒ մերձեգստ ^ դուրճ 
բացատի ւֆ*$յ և ահա եբկատ ա/ակթ գայթն հեծեոգբ ի 
ձիս գ և 4րւնկխր փայտ խոտրտեակի և կամկին մտան էր/ \ի 
թացոտն և ոչ֊ կարեթն 9 վասն գի գի այտն խոտորնակի 
ունեին , և «լ խատորեթաե սպ>ա աո. իր էր արս »|^ւ իբրև, 
ղհետ նօրյաչոգաւ, ետևս գի քքևաքթե եթկղթեան արտստս 
9ի րարշարէն $ ողբա էրն գոբ թ և տէրսանևս որթ ու^ 

գչուծ ամբարտաւանսւթհն ք և ոչ՜ խոն ար հերան գի 
ուղՀ/ևոթէն գինթեանս էս զհետ երթ իրեն խոնարհ 7ճս^ 
նապարհթն ք յագագս այՆորիկ արգելած» արտաթոյ 
աբթթգյա֊քմէտն այ % |^ւ որ գրիպյան կոտորեք այրն՝ 9ի մեգս 
բաղումս եք անկեալ, և֊ փոխանակ ապաշխարելդք ւրլ 
ևս գործեր ^ դներ մեղս 9ի մեղա էյ Հերպյ է |քԱ որ ըղ^ 
ջուրն հաներ՝ բարի գդրծս գպրծեր » *ա ե մարդն որ աո 
%ե գոգորմածուքմի * իսկ յամենայնի գսքնիրաա 
ւսլքմֆ գործեք * և փած» չար գործ որն խանգար է և գսաԼ 
կաւ բարին» | պարտ ե ^եսրդոյ արթուն լթնելի 
գործս իւք ք գի մի ընգունախ վասաակեսրի * 

1/կԵԱկ* եբբեա օՏն 9ի ծեր որին \\կի^թայ չոգաւ ՝ի 
ՀՀերենութ և ուր վակթինսրա եթն ( փած» աշխաաութ I 
կրօևաւորութե ն օրա բեր էին նմա աս կաւ մի գինի < | 

գարձեալ մաաեէր ՝է նա յԼուրն 4 էէ գարձեալ եթոյթ նմա այլ ոմև , գի 
կր աա1ճար մեծ և այտ երկու. % սահ ալ *ի ձիս որթ սանկին գերան մեծ 
րարձհալ իբրև գյրւծո , և կաթե ալ աո. դրան աա&արին ոլ կարկին 
մՏաանել, գի գերածն արգեյգ/ր փսսա, ե ալ խոնասրհկիե վիմեանյ թկ 
մինն աոաջին մաթ/կ • և սչյսպկս մնային արաաթոյ աա7ձսրին ։ Էլ ապա 
ասկ թնա ձայնն • սա նպթա են որթ րարձեալ ոաՀեին պյուծ արգարու֊ 
ք&եանն ամբարաաւաԽսւթեամբ , և ոէ խոեարհեալ սւգզեթին գանձիեո 
գՏեալ քհեա խմնարհութեն *քձ»ի, համն այսորիկ ձեաթին արաաքոյ ար 
էրաչյու/9%րն Խյ • իսկ որ րաոԽայր ղիայան՝ նա կ այր մեզա*.որճ որ ունի 
մեգս րապոլմա, և փոխանակ ապաշխարեի գայն՝ յաւեյու այլ *Է նա 
գօրՀանապաղ. իսկ որ Հանելն գ^ւր՝այ\ր կայր որ գործկ գործս բա֊ 
յփսէ և վասն գի խաոնկ Հ*Փ4^ս% •հիպՓէ էո4ւնմ 
ե բարին սչյն։ \\յլպարա ե գի միշա գթէաաա ե արթուն յինէթի մարգ յա,լ 
մենփգ/ն գործս իլր , գի մի յնգուեաի ափսասեսթի > 

1 Եէ երբեմն հայրն –ֆսանթիսս ՝ի Ակիահյ *ի Հերենսւթ , և յագագս 
աշիաաան չինեյթյ յոլգսայ՝ մասաւթէն նմա սակալ մի գինի » էէ չոլտն 
մակթ գյէայուսսն նորա , 4 բեյվն աո֊ նա գի ւ ահ ար մի գի թշկեսթկ 
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լուեալ ոմանք վամն նսրա՝ ածին սու նա դիւահար 9 և 
սկսաւ դևն թքնամանել դիերն և ասել առ արթրոզդ 
այդ ածկք ղիս* |,«. ծէրրն ոչ քամկբ հսձևչպԽա, բայյ 
վամն թշնամանայի* ա#( չքես* • հաւաաամ՝ 9ի %|է|ր,ք/3^ 
յաէւաջագոխ վ>ան դիմ՝ ըմպել դթաժակս պայ»» եյսնիքես 
9ի գմանկ է |^ւ եղև իբրև ծեքն սկսաւ. ըմպելպգքնքն 9 ալ ^ 
ղաղակևաց դեՏւ և սակ . այքևո այքկո դիս * |^– էֆ%չյև 
արբեալ կբ դգքնին* ել դևն ՝Է նմանկ շնսրհէկյն * 

||՝ԻԱ(րՈՆ »* կպր* պամենայԽ աւուրս կենաք խբսք 
եկաք քնգ *նր իւրում) և այս վարբլ կքն կա. աքն • պամե֊ 
նայն աղուրա ագսնեյով պահկբ և. մսնկր կտաւ« սա 
արժանի եղև շէ**րհ** ընդունելյայ» |^ւ կքն գեոպյթ 
երկու մօա 9ի Հարգոս գէս* և կամկքն 7ճսկատելյնդ մի֊ 
մեասես վամն քբաթաշիէքն 9 և բապուտքթ մեռսնկքն վամն 
այսր ջրաբաշխի , ղի հղօր կր *ֆ ղկախ յ>ա* ղմխձ։ . 
կամեր լյան էրրկու. գիալթն *ի 7էակասա եչանել ողբա սաս$ի 
և նղթա անտի կոտորել դմիմեսնս % |^\ւ յայոնեքաւ ե֊ 
րսնեյէ կորաքն հրեշտակ այ և սակ քնա ♦ սաւր կպել 
պծ էրս գկպ2դ և ասա քնոսա • եչկր Ը**դ առաք նայա և 
տուր պատերազմ) դի մի ամեներեոն կստորեսքքյբ »^0 այս 
իբրև լուսն ծերը դեպքն 9 էրրկէրսն ծրկիլ/լ մեծ և ան֊ 
կոն յոսա կուսքն և ազաչկքն դնա և սակին • մեր ալ 
իշիէեվքլ նոքա պատահել բանդի գիտեւփ դնոքա կա տա֊ 
ղութին ♦ փրկեա պմեդլ 9ի մահու սնկս % և անուն բարի 
առնես ամենայն երկրիս եգիպտացւոց ւ | *սկ սուրբ կոյն 
ոլ հաւսնեքաւ եչանել յնգ առաք նայա 9 »պյլևլի տա֊ 
նիս տան է*~րոյ և կայր յաղօթս աո. ած և ասկր« տկր «է 
մենակալ հ#*լ.հ» ձաքնի աղաինոյս րս 9 և մտքեն աղաչսՏտ 
իմ՝ առաջի բո ♦ բո դօրութիդ դարձս վեսսա 9ի տեղւս֊ 
ջկն% ուստի գան դեռ ւ |^ւ »հնլ սուրբ կոլոն կայր յա^ 
ղօթս | անդկն դա եղի ասքն իբրև մղմեղը երքսր քի բա֊ 
ցնայ ՝ե * "է՝"&" և Է»“Դք^ա9 սա֊€ր ♦9|* յ"9» 

ղեա ւ է*, էէկսաա. գև% անարգել պիերԽ և ասկր* աս. արջաեյմգս այ» թե. 
րքտ պի* և գինեսեր * է*– ծ երե ոլ կա&ր հալածել դեա հասն խձադլ 
հ**~թե աԱ, այլվասե %ախաաաեայե ասկ յ%ա ♦ հաւաասոէ ՚ֆ «քԱր, 
գի յինլչև լս/պեալե խէ ղթաժակս պայս գքեւսյ՝ գսւ. ելթես այսփա 
էէ սկսաւ ծերն լսէպելզրաժա^Խ ւ գեն ճչեալ ասկ • ծաերայար 
քեձ, ծեր , ծանրապարին* ե նեգես գէս ւ էլ ել հագջէագակէ *է աՇսրգսյե 
յաաւաշ հքաե գքյաաարել բաժակին % էլ եգև այե գրբսւթքթէ 
^ ե գ%այյ ՝ֆ աուե էւր գսհաեալսՀգԽյ • 
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|^4 յտտտյտտԽեցտստ. և ասէք եթկ ագօթք կուսթտ խատիսճտե^ 
ցին գձետլյ |^<– հասատացթտ յած 9 և էրկքան մկրտեցաև 9ի 
ձեոն ստտւրբ կու.աք*Խ % 
քյ1ԵՐ * "էէե 9ի հարստնցև% եթկ նաոկին երբեՏՏէ ծեյտ « 

և յինշդէր*& խ տակ թե օգտակարս թեք աՏտկթե թիդ թէտեաես 
գոտէե տէրսանոգյ և տեսաեկր զհրեշտակս գի շստրժկթե ի 
վերտսյ նոցա • և իբրև– օտար ճա/զք տտտեկսՏտկթէտ » հե֊ 
տւանայթե հրեշտակթե, է. գևքե գայթ» իբրև, գիտողս թեգ 
տիղմ՝ թտսսալետսէր և տսեկաեկթն 9ի տ/Էի նոցա • և իբրև, 
իտտակթե փատն օգտի թեչ% դարձեալգտգյթե հրեշտակաթև 
և գովկթե տյետաա* է 

(^յՕ ԷԻՆ* փսոն որա֊տՏք ծերոք թկ որպկս տիս կր , նոքե֊ 
պէթԱ գիշեր 9ի ի*ցի նորա > և գործեր և կար գայլր որպկս 
9ի տտո.ըեջէաե » 

՝ 1 «Տ ^ իտուղե Լ^ոհաննու. կստրճահաատակթե 
և էրաէրս ղէտա գի , և հրեշտակ կայր ատւ նմա * և 
գայօ տեսեայնտտրա տքնաց % |^ւ իբրև ղարթ էր ատ֊9ի թեոյն9 
ատակ ցաշակերտԱ իւր • էրէխ տտ տտտյսր Աթնչ֊ես *ի րոտՏե կի տ 
Լս. սակ աշակերտն • այս անուն ծեր եէյն % |^ւ գիտաց 

* Աթեր *Տև ՝ի հարանյն՝ ևթե %ա*4Հ% ևրբևՅև ծևրրն ի Հ>ա*ի% և 
խփոեին շփգ միմևաԽս վաոն շահ**֊ անձին 9 և և* աևոահեի գի իքին գապշյ 
հրևշաակաց յևրկնէ3 և ունեին ՛ի ձև*֊* ս*ա* արմասևնևայ և կային 
ա*. ծևրոքփ . և ձինլ իա*եին գհոգևոր բան*՝ հովեին ևոփոփեին վեո֊ 
*ա հրևշաակվքն • ի*կ յորմամ գևրկրասոր ինչ քաակին՝ մեկնեին *ի ն*^ 
յաեկ հրևշաակյփ , և գային իաղյլ և շփք աիգթ և ըեգ ապյւ թասալեին 
*ի յկԼ *"յա և փարեին գնհՀհթ և շի եին մահահոաոսթթ. և իբրև գար֊ 
ձև ալ խժ*ևին գփգոսա՝ փախչեին գ կր, և գափն հրևշաակյյև հովտին ղԽԾ* 

* 1ՆքքԲ–։ որ ասաց ՝ի խ*»ևլ ջբան* հո֊ 
եևաաքք. պաամեր հայրն Ս՝ակար՝ գևորո. աևսանևմ՝ ղի հրէշաակթ 
և թե ը*ա օրքնայ հին արանյ յաա թանչին *ի հևրայ գփ*»յ ձևր*յ , և 
ձին ձի անգամ* գային ա*. էփմևան* յանպաաշա2ք բան*ն գնան հրևշ* 
անապաաաա֊*րրե և ա ունեին հան֊ աակրն և գաև խ*զտթ ապմաշիյ ր 4 
գես և յինասթք հասն ղգոսշոսթե շրԱն ՝ի գրկայ *&ր*յ , 4 ի գագև 
անձանց է է^> ևրբևքՌ ժոզաքԽ սո֊ *ի բան* հոգևոր*՝ գարձևաչգնան 
վորական 4 կայր անգ աևոոգ ծևր խոգրև 4 գան հրևշաակյյնէ 

1 \\թեին գևևրոյ ոսմէևև՝ ևթե միշչո *ի ոևնևկի իէ֊րոսմ* լոյ* եր • և 
*րպես *ի աոէ֊ե քեթևոեէոյր գիր* և գործեր , նոլնպե* և *ի գիշևրի ««.. 
ներ ա*անյ 7(րագի , Հանղի ի գիշևրի ևրևևաչ շիներ շոյմն ձիշա % 

* Նղքսր գ^ա3 աաւ Հ"արն և ^գԷ՛" ղՒ*“ էք » 
4 հրևշաակ աևաոն կայր մևրձ և հոփեր պևրևս* նորա • 4 իբրև ևաև* 
գափ ծերն , մևկնևյաա. աևաի ւ \**կ նա իբրև ղարթ և աս ՛ի Հքնոյն , ա*ե 
յաշակևրա իսր. 1է1փ աաո պբ մինչ ննքեի և*» չփա . պյո ևէփ այս 
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Հայրն Հ^բհաէնեո եթե ըստ խրոյ ձձսՓքք (ք եերե և ել, 
տէրս ղ^րեշտակն * « 

|\8Ա՛ ծեր սկխթաւյի չիներ ՝է լերթն և. 
ածքն աո նա գոՅե ^ ^եՀաղեստքնե դիէ֊ահար և. ող9ագոյայ 
գնա* և. մատոյչյ նմա յթրձաիկտաւի լի ասկլյավա \***կ ծեքն 
ւ»ձ կա Ակը լնգան ել* և աեսեաչ գԱա զի տրտմեցաւ. > /Յա. 
փեաց և էրտ չչնա գոսկին , և ղրուրձն կտաւփ ունայն կա֊ 
յաւ. աո ինրեսն և֊ ասկ լքես* ♦ գոսկիգ տուր ագթատաք ւ 

արար ծ երե գրուրձն կոգոբս և. ^ բագաւմ* ժաժա֊ 
նակս ագաւ. գեա , գի հարտյկ գմարմիննորա ք գի կր խոշոր% 
ՕնԳ11Ի* երբեմն եղբայր ոմն *ի խոլյյե | *յակնի *ի 

||^ւ/Յէ և ՀայեւյեաԼքնգ պատաւհսնն ե տես գծերն բո*, 
•խնդակ որպես գՀուր ♦ կր արժանի եղբայրն աեսսնե^ 
129 • 1/*– յորժամ՝ բախեայյ ղ դարսն , էլ ծեքն և է տես 
գեղբայրե գարՀարեալև. ասկ ցես» • միթե բագուժ՝ժաժի 
են վ>ո գի֊ կաս աստ և կամ՝ տեսէրր քնշ% եղբայրն 
ասկ% ոչ է |^ւ. խօսեալ յնգ նմա արձակ գնա, և. ինքն ե^ 
•Քոա *ի գործ իւր « 

(\Ս էԻՆ 5 ծերքն ցհայրե \^ղիայ\յգիպտոս վասն հօ/ն 
|*յքաթոեի% եքժկ մեծ այր ե * յյեոսա ծեքն » ըստ աղ֊ 

•58» ծ Ար I իէ ձ<*54ր«»է 0«Հ«44Վս գի ՝ի չափ իպ* կր ծերն և էանա չպ֊ 
Հրեշաակն . 

* էք|–^Չ Թի. ՀրԱշաակ անառն ՀՎ Հար հր 
ր–«»–և> ^ • Ե**ք» (\ժ հավա Հարկր) նմա ։ 
«58» 3ո Հանն կա մէնշ ննջիր ի աո^ 

I \ք՝Ար «ւ92» սկիաաչյի ր%ակկր *ի չԱառն ^սչյեաիոսի , և րերին առ. նա 
գիւաՀար «58» *ի պաչաակ արթունի և րԺշքչԱաց գնա Ակրն % էւ Խրեր 
առ. նա րժշիԱաչն ջսակ ինչ֊ չի ոոկ ւոփէ, իոկ ծ Արն ռլ կաժեցաւ առ.֊ 
նուլի նմանկ * և արամեցաւ "*յրե է )^»4 ԱաԱս գեա ծ Արն արրա^ 
•Ռ ալ, առ-Աալ ղյրսաէչհ գաաարկ% գոռ կին Աա *ի նա և ռակ • աարԱալ 
աացԱս գայգ. ագյյաաաց , գի ԱԱփլ ոշ կ պիաոյ « &«. այնպկռ երկրպա֊ 
գ.Աալ այրն գնաց « խ»Հք ծ Աչն գնԱայ խորգ. մագԱգին քսակաւն 4 ||–4, 
ցաա. գայԽ , և կր նովաւ. ժամանակս ինչ՜։ ,9 հ գպկռա չն**պ֊ արժան կ 4 
ըհդունԱլի , այլ աւԱչորգն ՝ի չարկն կ և խսաեչի % 

* Եէ/՚^/ք գնացԱալ ի սԱնեակ հօրն Արռկնիռռի *ի \)կիակ , 4 
գ*ո–ոն 4 եաԱա գծերն իրրև գշամրար հրոյ րպորովիժր 

վաոյևալ» և գի արժանի կր Ագրայրն աԱպեանն •գքնսրիկ տ էււ իրրևրլաա 
խեաց ղգւու ռն, Ալ առ. նա ծերն և ԱաԱո գնա ղարհուրեալԱ ռակ չքնա • 
ի 4*»դ&յ ՀԱ"»կ կաս ասա, վքթկ աԱսԱր ինլ։ Էւ%ա ռակ՝ ռչ% |^*– ար֊ 
ձակեաց գեա ւ 

» \>կին ծԱչտն ցհայչ՚ն (յգիաս Ագիպաայի՝ Աթկ Հայրն Ազաթռն 
րարի ծԱր կ * չք>"»ա ծԱրն • յագցռ յայռ թաչաի կ ւ \ՀրԱն ցեա Աղ֊ 
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գիո այսմիկ մեծ եգրսդր կ • իսկ ըստ սու աքն այն աեսեալ 
կ իմ* մարդ 9ի \\կիլ(3՜՝ որ կո»րկր արգելոէ֊Լ գարե գավն 
յերկինս որպկս Լյեսու. որդի* |^աւ֊եայ * |^ւ քս^ւր լո4.եալ~ 
քար մաշ ան և փաէւաւորեչյին գած տ 
Պ&տւրԵԱ8՛ *ի հարանցե վամն հօջքն^ՀՀաւպափ 9ի 

ներքին կալմանս | Եգիպտոսի որ րնակեալ կր 9ի 
ըայիղ ե(մկ ոմնկր ձեոգք իպ»ովթ ցեցքխրաւտր օձս և 
պկարէճս 1ւ ընդ մկք կարեր պնոսա է |յս– անկան Էղքւարթն 
ա/ւաքի նսրա ասելով* ասա մեղյ գործ կաաարելլեր 
գի աոձրր այդպիսի Հնորհս է |^ւ նա ասկ * թ ալուՀՅ ի ա^ 
րարկք ինձ է հարր , գի եթկ սաասյյի պք գսրրուխ ի , ա^ 
մենայն ինչ֊ հնագանդեալ լինի նմա ք որպկս | լամայ 
յ որ մամ* կր*ի դրախտին յարւաք քան գան քանելն գսլալ. 
աոսիրանամն այ * 

1՝յւկ֊ւ**Ն* ոմանք վասն հօրն | Պյ/ոնի9 (3 կ գչպտայօձիկն 
սպան * վասն գի երքձ էալ ի քրհոր անապատվի» հանել֊ 
քուր | և տեսեալ֊ գալտայօձիկն% ընկեց գի%լ>ն յերկիր և. 
ասկ • ակր ք կամ* ես մեոանիմ* կամ* սա« աամամայն 
ալտայօձիկն 9ի գրրութ էնկն հերձաս ւ 

5 ոմանք վասն հորն | նտոեի՝ թկ եղևնա սա 
Աքեալ֊ հոգիով֊ զրրյ»վէ «ցլ ոչ֊ խոսել֊ վասն մարգկան * 
վասն գի գյէրպսն յաշիաալէհի և. գհանդերձեպլ լինեի» ե^ 
րևեքուքսՏնկր մապրգկան է 

^|ա8ՄԵ 118 4 \սճ»իկլ֊ վամն որուէՏ» ծերդ/ մե~ 

բ ալտն • ևյառաջին սն գթնչ հայր է ^ աաասխանի Լա ծերն և ասկ • 

ասացի ձետլթկ բարի կյատլգսյայս ♦ այլյառաքիէն ազգն աեսի Աս այր 
*ի "բ կարող եղև արգիլեչ գարևգակն իչպ,և ղ^եսու. \,աէ֊ևայ ւ 

, ^աամեցին հարթ ոմանթ վասն ^աւղոսի թ եբսչյիպ այր. Այ՝ եթկ կաԼ~ 
նոյր ձեռաՏբ գիժս և ղյթարբո և էլսձս և գամեհայհ սողունս թունա֊ 
լորս , և րևգ Հ^րէ հարեաչ հերձոյր պէոսա ։ ՀՀաւուր 4^»^ ապաշե֊ 
գին գնա եզբարթն և ՛ասեն գնա • պաամեա </&լ, Հ«ս/^ , թկ դոր Հեչ ա» 
ռտսթէէնութի ոլցպեցեր գի պայդ առնես ։ Ա#է գնոսա ծերն • թողութն 
արարեի է ^ ղբա(1§է * ^ Ղթ ասան այ գսրբութք և անրծութֆ է հն*ո֊ 
գան գին նմա ամենայն գազանթ և սողուէտ , որպկս \\գամայ եէ*ն *է 
գրախսւթն նաքս ւ 

•է վամն հարն ՝\^յ1սն«սյի% եթե գնայր յանապաաէն չնուԼ 
*լ> ջ§Հհսրղյ անսփ է ե եաեո անդ վաւփլէսկւչյ՝ որ կ արրայ ^ ք ե *մն 
կե աչ֊ *ֆ վե՛ր այ եր/եսաց յերկքւր ասկ • ակր , կամ* սա կե *քչչկ կամ* ես * 
էւ առժամայն հեր&եաը ըէ*գ <4^ մեռաւ. վսւսիլիս կոյն գօրուլէն փ,էփ էՕյ ւ 

% սկին վամն հօրն Հ^էւամնխւ սի * եթկ ե պև նա հոգեաես , այլ ոլ 
կամկր յայանել մետրդ կան . դի զոր քել յինկր յաշի»”*րհի ե զոր ինչ լի֊ 
^1Րյ %ր՝ յ*“յ"&1էր* 

4 հայրն ղ»անիկչ ասկր%՝եթկ ՛ծրեր ո9ե մեծ նսակր *ի ներթին կողքն 
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ծի որ բնակեալ կր 9ի ներթթէ կազմածն \յգիպտոսի 9 զի 
պարպամաոէ.թրԼ սակր՝ 1րթկ |)՝եէթիսեդեկ քծտե կ ար^ 
դքն այ • |^ւ պատտԶր ալ այս ||իւրզի հայր ասպետին 
ղէտսաեդրի » և. ասւստեաց ^եմաեկն • և գիտացեալվամև 
ծերպն եթկ %շաԵագսրծ կ , և գթնչև իԽդրկ յւճյ՝յայս^ 
%կ նմա 9 այլ ան մեղու. թբ ասկ զյւանն , իմաստ ու֊(3– րԼ 
րա^Լ կաչաւ գնա և. աակ • հայր » աղաչեմ* %թեգլ% վասե զէ 
խորհուրգթ իմ* ասեն% թկ 11%եէթիսեդեկ (քկյխ կ որ դիքն 
այ % և դարձ և ալ աքլ խորհուրգր իմ՝ ասեն՝ թկ օչյ այլ 
մարդ կ ^րահանայապևտ այ • արդ վամե զի երկմիտ ւ-ր, 
յազագս այսարիկ առստեցի առ. •թեղգի աղաչեսցես զան 
և. յայաեեացկ տեղ թկ աԼ կ տ |Կւք ծերոքն զայս չսւեալ 
ասաց համարձակապկսէ վստահացեալեթկ զիեչև.խըԽդ^ 
րկ% աասյ նմա ած , ասկ ♦ թոյլտուր ինձ ամուրս երիս և. 
ես հարցաեեմ* գած յազագս այդր և. պատմե՛մ*Հրեղթկ 
աԼկ * |յ^տ~ երթ եալպադատեցաւ. առաքի այ ւ |^ւ գիսակր 
երանեչին իւրղոա եթկ մեծ կ ծերն այն, և ազարտ կ այ 
յայաեել նմա •I,– եկեալ ծերոյն յետ երից աւուրց օլ, 
աակ ցեա • աճարդ կ 11 *եէթիսեդեկ % | **քկ ցևա եպիաակոպաասա^ 
պետն * ուստի գիտես % |^ւ նա ասկ ♦ ած յայտնեաց քխձ 
զամենայն հայրապետսն այսպկս ♦ զիւրաչշանչիւր ատ աաաե^, 
ցուչքէրալ ա/ւա^ի իմ՝յ\\գամաք մինչև, ՛ի \\՝ևէթխեգևկ , 
և ասկ ցիս հրեշտակն ♦ այս կ () %ելրիսեդեկ « | \ւ եկեալ 
իւրովի տարոզկր ծերն% եթկ աճարդ կ |ք եչրիսեդեկ « |քս. 
իանդաց մեծապկս երսանեչին \կիւրզոս է 

\յզֆպա*»ի , որ և ասկր անմաութթէ եթկ Հ^ելբիոեգև կ որդի Խյիյկէ 
էւ յուեալ ղր*յս մեծն \\իսրեղ աղեթսանգրացի հասն նորա , և ղի գիա 
ասեր ^ նշչմնագործ եր այրն , 4 պա մեն այն յայանկ նմա ած , 4 դիակր 
թկ անմաութի ասկր , պաաոսիրեաւյ աո. նա և աակ • հայր , աղա»չեմ՝ 
քչթեպյ երկու, խորհուրդը մաին աո. իո համն Ա՝եչյհաեղեկի # մի*մհ ոակ* 
թե որդի այ կ ^ելյյիսէգեկ, 4 միւմն աոկ% ոչ, այլ մ՝արդ կ Հահաա 
*ե*9 այ . այլ աղաչեմ՝ պյթե/լ խնգրեոշեո յհյ , պֆ յայաեեոյկ զձշմա* 
(փան տ է«քփ ծերն վսաահաչյեալի գործս էւր ասկ • համբերեա ղերիս 
ասուրս , և եո հար$Է$ և ասայՓտ ^4է քՀշաՈորխոն « Էւ գնա, 
յյեալ ծ էրն աղաչիր ղակր ղերիս ասուրս հասն այսորի կ , 4 ղքյնի երիչյ 
աւուրյյ եկն և ասկ յք^կի^է^Ղ. եպիսկոպոսն ծերն • մարգ կ Ա^ելրֆոե 
Գ* է Ա«4 չքնա եպիոկոպոոն * ոսսաթ ծանեար , հայր տ յՅհա ծերն • 
ած եյոյյ ինձ այսօր զամենայն նախահայտն այսպկս . ղի յ\\գամայ մին 
չի չքՄեԱէի"եգեկ ղիւրպբանչիսրն կարոյի աաաքի իմ, 4 ասկ յիս հրելր 
աակ աեաոն% եթկ այս կ Հքեյյյիսեգեկ Հա հան այն էՏյ % էլ յայնմ֊ 
հեակ պյնպկո Հարողի ր ծերն՝ եթկ մարգ կ ^եչյթիսեգեկ 4 ոլորքի 

պի "րքէ *յ միայն կ զս ՝Հ* "է՝Գի% Հք « (Հ՚ք "է յխծայեալ Կիւ. 
րեգ գթհանայր ղԽյ , 
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1'յւէՐ ՚ հայրն | Զուլաս աշակերտ հօրե | Ն\եսարիմնի% 
եթե երբեմն երթայպր մեր աո. ծովեգերբն ք և ծ արա֊, 
1-եչՓ և ասացի ցհայրն կքնեսարի**Ե • հայր , ծարաւի եմ՝ 
յո/մ % արարկալ աղօթս ծերօքն՝ ասկ ցիս ♦ աո քուր 
9ի ծովեզ և արր « |#Ա երթ եալյսրբի ք և կր քուրն րագցր* 
և յըի գկումն քրովյ կարծելովդ թկ մի գուցե դարձեալ 
ծարաւեցայց % |^ւ տեսեաէծերոյն ասե ցիս ♦ ըեգ1քր &եր 
գիլումդ % |^ւ ասեմ՝ ցեա ♦ թոգութէլե արա ինձ 9 հայր 9 

մի գուցե դարձեաԼծարաւեցից է |^ւ ասե ցէ<* ծերն » ած 
թ–ոգու թի արասցե աստ և ամենայն ուրեր • ոչ ե 
երբեմն յթադցր ած և երբեՏե դասն* է *կ\կպ լիքևելնմա 
եկաց յաղօթս , և կամեցեալյաեցանեէ ըևդզքքղոս գետ% 
9ի վեր այ իր ոխ գնայր « |^ւ իմ՝ ղարմացեալ սՏեկայ աոաա 
քի նորա և ասեմ\ գի արդ պ գայիր ոտից րոց յ որ մամ՝ 
գեսցիր 9ի հեր այ քրսին է |ք»է ասկ ծերն• մինչև 9ի պրՀ. 
դունս կարծեի թե ե % և գային հաստատութքք երկ^ 
րի « *Հ*արձեաէ մինչդեռ, երթայատտ մեր աո ոմն ծեր » 

մերձ եք արևն 9ի հաշտեէչ և աղօթս արարեալծեքոի» 
ասաց • աղաչեմ՝ գթեղ% ակր % կացցկ արեգակի» 9ի տե^ 
ղւոՀն մինչև մամանեցից աո ծաոայն րո « |\լ եգև աքն֊ 
պկս է *Հ\արձեաչ երբեմն չոգասյ ի խուղ նորա9 գի քսօ^, 

* Ա^յ հ"Օէ^ որ կր աշակևրա հփրն (ՀևսարէսԽէ, ևթկ 
գնսչյպյյ ևրրև&Տէ ^ք. ևգր ծսվս«.% , և ևս ևարաւևցայ յսյմ և ասևմ* 
յ4«յքք* • ծարաւէ 4Հ հայր , յ*յմ * Ե4* *»ր**րևալ ագրթս ծևրն՝ ասկ 
ցե*• «ոտ*" էր^ր Գ ևովուն* ^ արրէ դ\Օաեև ր~*դթր էր^ր՝ # 
*ՔաքքՐաՅՈՅ ապօթք*Փ Փ**՝Ր եսհսւն • և սկա այ &սւլ գսսՈսն ԷէՐ քր-Հ, 
էէսւցև ծարաէփտէյ՝ ղարձևալ ւ &«- ասկ ցէս • փ աա.%ևր զայգ, ^ 
ւ^ր ասա կ* %ա և յամևնայեէ կ է կարող կ և անգ աալ քք֊ր < *\*արձևալ 
4–>/»է <*է քէ«է. է յ*քք ^ֆպաաք զևաայԽ , & V» ». 

> Հ^քրր/ « հր4 յ“մ*Խ" • *« 
հ",րտէ^,ա՝ հայօ • Ւէ~ն–յՒն ք՞ ։^*–ր 44ձ **ր»հ» ՚ք <*■- 
Հ***/ նորա ւ Էւ ^«տՏր. յթ֊չևյՀո* կարծեք, թհ էո^ր է. ք.« ։ք *%. 
Հ9 »^յ *ք 4քր հասաաաոսԼ , և գ%*»քէ ամհսր ՛ի վէրայ ն*րա . ղ«զ.. 

4յայէԱէ֊յ* ժսո/հ*ւ պէԽայպր աո ծևր ոՏքԼ 9 և *է «էԽաղէ մևր արևդ.ակV 
4|)հ *ի էՈոասւ էւ ասկ ծևր% • ապաչևաՐ գրևքյ ակր 9 կացս պարևղաքխ 
պկ Հք մայկ 4&չև զևացէյ աո ծ աս. այ հո ւ է^. և կաց արևգակ% ՀաաՐս վևց% 
դ>արձևալ գևացէ ևս ևրրևՅև ՝է սև%ևակ ծևրոյ% և գափ զ%ա գփ կայր 

* ՕքԻ-1 4 ^ ք-ք 4»։ չակ%թևալ զևո^է ասկ% խմևա « էւ 
$աա*+կ հոԳաասև պապ,Տա–֊ կր վթագցր աևգփև , ^>%չև կամևցայ 
^ • ՊՀաաէՏևաց աշակևրաե աոԽուլ ՛ի գգոսէք՝ւ էլ ասկ ցիս* 
բևսարփսևկ՝ թկ ևրթայստ յևգր յձգՀր կ րևղայղ. աֆթկ ևրր այլ 
ծսվսա.Ն է և է»է ծարաւևալ ասևմ* ծարաւէս , ակրն շէցՀ ւ&ա ։ 
ցհայրն խՐ. ծարաւէ և*% էւ խաա 
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սէրցայց (քնդ նմա , էս տէրսէ ղի կայր յաղօքՅս էս ձէրսկթ իսլ» 
համր արձէրաը յ էրրկքէես , և էր կաց այնպէս չսրէտտասամե 
տէս և չորէրըտասան քֆշէր*\յ*֊ յեա աքնսրիկ էրկէրաէ ասէ 
ցիս ♦ էրկ ղհէտ էմ\ Լս էչէաը գեացստ , և ծ ար աս էր ց է 9է 
“ճ*մնապարհք*ն և ասացի ցնա • հայր » ծ արա ւ ի էրմ$ 
արւէրաէ֊ հրէրրսյն ղչէախաղն իլր շոգ աս յքէնէ֊ն յայն կոյս էր^ 
րէս վ>արըեկկչյ մի » էս արար էրա լադս թս էս էրրէրր իէնձ 
լի աէ*է*Ւ9 |;ս դարձ էր աէ գեացստ մքքնչև. էրկստ չսս֊ 
սով աո, հայրն • ^ոհամեկս » էս ողքսսևէրալ ընդ նմա% 
րարքան ադօթս էս նոտան խօսէրլ ընդ իր է արս վասն աէրս^ 
լկամն ղոր էրտես է |^ւ աս Է հայրն |ճ\էրսարիմնճ ՏրքՅ֊Է էր^ 
լթ հրամաէտ 9ի տէրաււնէ 9 ղի ասէրրէրսցքէն ամէրնաքն ոսրէրթ 
մէրհևաեը • էս էրղէս աՍյնպկս ւ 
|^ԱքԵԱ8՛ «* ^ հարսերի պչսշակէրրտն իլր ղի հսԽ^ 

ցկ քուլէ, էս էր քուլի* հէուի 9ի ի*Ղ^ նայա • էս նորամորսա^ 
ցէրալ աոնուլ ղչուամէ» , էս կկէրալի քյթհորԺ դիտացէրալ 
Լթկ ոլ էրրէրր ղչուսճէե, էս արարէրալ աղօթս աղադա֊ 
կէրաց էս ասկ« քթհոը, ասաց հայրն քոՐ% չից ղսափսլ/ե 
Հք-վյ I,՝*– առժամայն 4րյր ||ահպքն 9ի վկր , էս լցէրալ ղսա֊ 

յազոթս 4 ղձեո% հասէիարձե ալ սւ%կր յերկիՆս, և և կայ այսպես աա 
•֊ոսրս չարիրաասաՆ • ղք&փ ալսսրիկ ասե շիս եկ գքնի խՐ\ եչևալ 
գԽա^աթ յանապաա , 4 ես ծաք լեյայ՛ի ղ%ալե 4 աաեՀ՝ յծերՆ . հալք, 
նաջաղի եմ՝* Է», կաա, ծերն յիՆէՆ դմախաղե 4 4եքեեյա*. յիՆկՆ իթրև 

4,4 արարեալաղրթս եթեր գնա լի քրավատիս % ՛ի գլս 
Նալն մեր աեսատ *ի հալքի ալք իՆշ. 4 իբրև մաստ անղ, Նստեք անղ եղ, 
թալր *2ե 4 հի* **եք ղարմա+% , 4 բեաւ. սշ հալեշաւ *ի մեղ 4 ոչ֊ ի*օսեա 
լլաա. և կա*Ր եհարյ ղմեղէ խ. աաե ծեքն ւվա • ղԽասյոատ աստի է յի ոչ֊ 
կայի սա ՜խօոել֊ քևղ մՆղ* է«. ելե ալ֊ աեաի շքէիէլպթ ^>ք աՆապատե 
ալե , յրեշև եկստ աո. հալլ»Ն ^սհաԽՆկս , և սպ/Է»*%եալ֊ պԽա Նոապթ տ 

սկոա*, խօոել հւսլքՆ (Հեաաքիսն վաոե աեպեաՆՆ պոք խաես , և աա 
"էք% եթե ել֊ հքամաԽ *ի աեաաՆկ , որպես պի քակեալիՆ ամևնալե յե 
հեակթ կոոյն . որ եպև իոկ է գարձպթ աեաի և եկ ատ յալրն 
տ&քՀ սպ* եք եգյպլրՆ , 4 իթքե. յԽատ ՝ի Նելտս աեսաձել զեա , ղապթ 
ղի փոիոսգքեսղլ եք Նա* էլ*, աաե յիս ծերՆ . եկ թաղիսչլատ ղսա, ղի 
հասն սարա ասպրեասլ Խծ * իրրե արաաեպթ քՆա, ղաաւ ղի 
կին մարգ եք, 4 ղաքքաշեաչ֊ ծերաքե աաե լլիա * աեսաՆէոէ ղի կաՆալր 
ևս արիանան *ի պաաեքաղմոՀնս թշնամՆոլն , 4 մեք *ի ք աղատս 4 *ի 
Փ*ղոյս շքէխֆ * Ե4– ՚ի սեՆեակս մեր գոհանալով֊ գէ❁լ է 

I էձաստեաշ ծեր ոՏԼ գաշա կերա իլր քերել իո^ք , 4 եք էքհ*քե հեսի 
յՀքե *ի սեՆեկե Նորա • և մսսաւլսււ. աշակերաՆ աաւնոէ,լըեդ իւր չսւա% 
Գ**–12լև . ե ջրհորն խոր եք ւ Իթքե ղՆայ աՆգ , յիշեաչլ թե Ոլ սւ-Նի րղ^ 
ղոլլն , 4 արարեալաղօթս ասե շիք հորն . իք հոր քրհսր » հ"Աք* ի* V"– 
^ ՔևՀ Լ&ե լիյ գոափսր խՒ քքովյ է«. աա-ժամալն եկՆ քուՀե ՛ի 
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փորն ֆրաք Լղրյսյրե* դարձէալաեդրէքն *Է էոՆղԷքս էւ֊ըչո֊ 
գալ ջուրն է 

1^0,^ Ա8 Ր * «5® շարժեալ*ի բարկութֆ վասն եդթւօբ 
ումեՅե* էՈստուչյեալ յաղօքձ ս խնդրեքւ ներել 
բօրն , ճւ փորՏակք Հպ/ք* առաւել ևս , և աո.ժամայե ե^. 
աէրս ծուխ ելեալ ի բերանոյ իւրմէ • յ որ ժամ* է դև. այս , 
դադար ե ար բարկութ իւէնր է 

1’յյէՐ «38 ՚/1 թեբայևց^ոց ծերրսյՆ՝ եթե էրս որդի եի 
տաճարապետի կրւոչյն , և յորժամ* փոքր եի նստեի 9ի 
տաճարե ճւ տես անեի քհպ/ր^ իմ՝ բազում* սնգասմ* պա^ 
տարազս ճւ զոհս կատարել֊ կոլորն է | շրբեմն ծածուկ ե^ 
կի պէքԱէ նորա ճւ տես է գրատան այ նստեալ֊ ճւ գամենայն 
զօրս իւր առաջի նսրա ♦ և ահա իշխան մի մատեաւ եր^ 
կէր եպագ նմա 9 ճւ ասե սատսնայ • ու սափ գաս « ե– նա 
ասե ♦ յպյս սնսւն աշխարհի յարուրի * քար աս և ամբոխս 
և. հեզքունս արեսնր արարի և այժմ* եկի պատմելքեգ % 
|^ւ ասե • *ի քսնի մամս արարեր պայս • | ♦ յաւուրս 
երեսուն ք «Հյբալքամն ետ գան հարկամնել վեա և ասե • 
յայսշափ ժամանակս ալդ ե վաստակ քո % |^ւ ահա միւս 
այլ եէխ երկրպագեար տ * ճւ դու ուստի դաս է |#ս. 
ասե գեւն • 9ի ծոէխ եի • յաՍՈէ–*Փ մրրիկս ճւ շարժմանս 
ճւ ընկղմեցի պնաւմն և բազում* մարդիկս սպանեալեկի 
պատմել քեղ* |Ն( չքնա • յմրյպփ ժամանակս արարեր 
պայդ * ^Ա– դևն ասե » էրն աւուլտ քսան է ամայեար և. 
գնա գան հարկսնել ճւ ասե • ընդե*ր յայսչափ աւուրքս 
պայս միաքն արարեր է |^ւ ահա երրորդն եէխ ճւ երկըր^ 
պագ ե ար նմա 9 ճւ ասե րնանոխպես • ճւ դու. Ուստի գաս ւ 

ասե դևն ♦ յպյս անուն քաղաք հարսանիք եղեն 9 ճւ 
յտրօւրի պատերագմունս ճւ* բաղում*արեսնր հեղմունս 
արարի *ի ձեոն փեսային ճւ հարսին ճւ եկի պատմել 
րեզ% |ք%ւ ասե * ֆի քանի աւուրս արարեր գայս է 

•էիք* և էրրձ– ^^3 էբէաֆէո1*ե աոմամայն ^ քչս-բն ի աեւլի իա.ր , և է^. 
քսշ/յձ Գոհա%այր պԱյ է * 

ք Ե^/**"/քր ջարժևէսլ եղև *Է բարկո$.(9՝ի վասն այլ Լղյւօր , և »Ք.. 
մամայն ակսաա. ապօքմևլ պք» երկ*սյնամիա Ա**յի և մք բարկասչյի • 4 
դօթեքե է» աէրս ղյէէւհ սլւամաու(9%– , պ» որպես ղծ ու.խ ել քի բերանոյ նորա 
4 3***3""– յ°*“ ■ 

Տ բաղում* արե ահէյ հե դու (Ձիս արարի *ի ձեո% փեսային • * • « 
Ի*4 ^ սոյին յաոաէ եկաչյ այլ ոմն և ևրկրպագեայ * ^ «*». 
մայել* ե դո*– ո^էէաթղէաս ւ է^*. Նա աակ • ես յթանապաոփն եի , & ա^ւք. 
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սկ% 9ի տասն* հրամայ եաց ու մ գ թե հարկանեղյխա » 
Լ^եա սոցա եէլէէ միլս ***/(յ էայք ն<4»ւ |քս. «ար(* 
ցեա • ուստթ գաս է |^վ. սակ ♦ յսնապատ կի այս վշաոա^ 
սոմեամ՝ 4 • մարսնչկի լնգ կրմնաւսրի սւմեՁՃ 9 ճ. յայաաՐ 
Ղ ծշՒրե ըՀ&տծ 1էա ՝ծ /\«7* ր*–^» յ"– 
րուցեալ համբար եաց վեա 9 և աոերալ զպսավե զոր «ւ֊ 
նկր երդ *ի գս^խ > եւ. նաաաուցեալլնգ իլրյա թոսն 
աս է • որովհետև գայս գործս կարացեր աոնե(լ, արմանք» 
երս այսմա ՀեՀ*էէս տծսի և ասացի այսպկս աեեծ երե պարս 
կրմեաւորաց • և հաճութրէն այ որ կամեցաւ պփքկութի 
իմ\ ելի և եղկ միախակեաց % 

^|աՑ1ՐԵԱՑ «®"ք «Տ ^ հարցն փան երամեելւոխ 
բեմի պատրիարգին ^նտիպրու մեր ծ է եթկ ունկր 
մենևքն նախանձ փան ուղցափաո. հաւաաայ» | ուա», 
յաւուր միում՝ փսոն ուժեր26 սիլնամտի %ի կալմանս ■ ^ 
րապօլսի եթկ ունք գաղանղև \^ևերիոսի և հաղորգա^ 
կէց կ ն մա է |^է գնացեալսսւ նա կամեցաւ. հաւսներ^ 
ցուցոն եէ9 և վարդապետ ութ քԼ ագս»չկր ղսիւնակեացն 
աոաքի կալ աո.ստելական աթաւոխ և երկրպագու ԹԻ 
հաղորդելի ի կաթոպիկկ եկեղեցի * |^ւ սակ սխնակսնն« 
ես ընդ ձեզ ոլ հա ղորդի մւ ցնա սուրրն | քփրեմ՝.. 
որպկս կամքս հաճեցուցսնեչյյյշեզ եթկ խորհիւ աեատՀ֊ 

Ո-րզ Լ\ւփ ապատ կ ևկկպկցէ յամհնախ աղ, 
աեղութկ հերձուածոց * |^ւ սակ սիւևակսՏմն • վսսւես^ 
քավ> հուր 9 ով ակր իմ՝ պաարիարգ 9 և մտցատ ի նա *ի 
միասին , և որ ամբող^ ելսնկ1 ախ կ ուպցափաս. և նմա 
պարտ կ հետևել* Հ) այս ասկր երկեցուցանելով գսրսսԼ, 
րիարգն » սուրրն\^փրեմ՝ասկցսիւեամուտե• պարտ 

ոաոսա.% «*/ 4ր ^ պաաերատդմկի ըԽգ ծերպ ոււ&եե և յսպթեր քնձ» էակ 
Գ Գեժրհ յ"Ա™Հհ ձԳ*Յհ &ա և > պոս%կսա.թք, և եկե պաա֊ 
Ժել^եզւ \րրև չուաա. ղայ* իշխանն խաւարային , յարեաա. և հաԱրա* . 

^ ա*եալ$լպ»ափ> ի դփպ *ք– ՚# ք/քփ %«/»»41յրւ. 
ա€<ք ք^“* յ"»Բ""֊ քպ ե ասկ յնա . 4 որպկս կարարեր դոշածել 1*/ք. 
պք>*փ գոջե * Ե4– ա"կր ծեր% • ս§յե%պքե •ֆեչ^ աե$փ եմ ասեմ* *ի 
մսփ , սաոապապկս մեծ 4 պաաու.ակա% կՅե կ գ.աս կրսԽա^սրայք • 4 
^ րրէաամն ե այ 4 ^ յանապաաս յայս և տֆա/եայայ , »|» 4 
կամեյաւ. պէս ակր իմ* 4 ծծ 0»ւ |\|»քւ %ախաեձ ըեպ– կքա, 
%աւորս սմեի դևն նենդս*վմե 4 անսրկնն սամայկլասօսէ-ել ^րաե ամեա 
նայն սդիարհֆ պաաերապմել* հասն ա/նպփկ պարափհթ պչրասաանալ^ 
և արիանալ խդդկմ նորին դփրոա.թթ *Հ*ի %, յորմկ ակարայեալ 
փաիաաակխն քթի յամենպֆ ներդործոսթենկ իՀրմկ * 
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Կ ւ#Տ*ք> Վ֊ "քգ1րակ% իբրև ՝ի հօրկ Հումմկ ըևլթփՏ և 
Հլա*աա.էրլթալ•պահանջել՝ի մկնջ, գի ղոր ինդրես՝ այդ 
վևրագՓ *է 4*"** ք^կարութիէնս մեր. այլ անիաՐյարա 
յպյդթ* %՝ վաան փրկսւթէ օգւսյ Հ>ո աաճել և ղաքդ • 

•ՀսաքեժաաՐ սակ երանելին չբղա մերձն կայթ* « օրհնեսալ 
կ **կք% ածկթ ա*ր*ր փ*հ/ա • բաաըրաՐ փայտ 9 
հրամեն ետ պատբիաաարգն աէաաաաձել աստիի սեամէն 9 և սակ 
լրաիմնականն . սՒսասիկ՝ կիյ և ըստ դատման րոյ մարապա 
9ի աֆսաաաթա $ նա ղարմարեալ յոադադս հաաստատասՏա էքաւսղթ ար աաւ ած՝ պատրիարգթա ք աալ կամեայաւ. իիսնելչ 
Պբկ չլեա պատրիարքն ♦ ոչնտիա 9ի հլէխ էր Լայս աաահմեն . 
օքք լնդյ^ր այէկամիս աածաելյ |յքա հաանեասլ գեմիփաալաեն 
քար գ*լ երե ալամն կր> և եկեալ մերձ ասա. հուրն յաղօթա 
եկար և ասկ • ած հ*Հքք աաեաաան մերոյ \Հ*փ ժիա֊, 
ծնի հէա 9 որ մարՁ&աայսաւ. յսքնաաարաա կոսսկն \\՝արխա/Խք 
վ^/Խ Ոք», փրկա.թէ, ցպյ այժմ՝ պքթ/եչևքէէ աըէրճէ.^ 
թեաաքբ դմաաաւաաայ րաաայ 9ի ա/եայու֊այեաաալ և յսճասարժան ծա֊ 

&կԿ պևմիփորա&Խ9ի մկքլհրաքն % իաակհրաթա 
կար ե ալ այնպկս լսղալւատեալ գիրիս ժամս * իսկ 9ի շէքա^ 
նևլ հրրքն հանին զիաֆփսրսէն ասմբոդ>ՀԼ 9ի հրալն արպկս 
և կթա և աչ լձաաաւ. վնսաեալէ (^այնժամ* տեսեաաալ սի*.֊ 
նականթէ գօահեալ սրամնչելիմն ալարմարաւ. 9 և նղովեար 
գ^ևերիաա և ալամենաքն հերձուաած նաարա, և գրաա֊ևալ 
9ի աորբ և կծղի էյի՝ հսաղորդերաւ. 9ի ձերւար երամնեը֊սթա 
\^Փքևմի՝ գւահա֊թեամբ փաաւաւադչեալ գած ւ 

^Ա8|քԵԱ6 1 ոմն 9ի ^ւք^՝ եթկ երիս 
աժնին աֆասքնակեարր . միսիա պտուալ ար9ի ակր աաւրախա֊֊ 
թիաձն կ 9 էս միւսոյև երկիսլն % և միսաոիա սովոր ու թիմն 
սնքւան ♦ և ելլեր այսպիսի օրինակ է 1|**^ք* , սակ 9 աՏ8 ծեր 
աէեծ և երևելէ և եկեալՏճաաշակկր թագ եդթսարմն ♦ և 
գհն ամիարձեալ 9ի տեսիլս ծերն ետ ես յամանս ալի 7ճս^ 
շասկկին մեղր 9 գայլս հարևպսմսնս աալասսաաս • Հ^իարեալ 

\ 

է 

է Ո*Խ Գ հ֊ր~՚&՝ նթկ 4|*% գպ*Հ 4* գար հարկ <ր ագահել 
աՏԽպբ, կրԽա$ա.»գփ . աաաթքթեէ ահի*֊ 4 գապա֊թֆ հագքրգել յիշա *ի 
"–*րէ*հէհրԳհէ մարՈդյ և ա^ա^ փէփ» երկրարԳգ%ալ,ի աԼպան 4գր 
Ժգ էուբարմԽ • %"րէ ր՛** ւ*±**&ալ ևղր֊րշՒ լէեւ"3 ••ւ**Կքաձ։ 
Ա» ադա աա.*ակ ինշ^ յա*֊1րԼ և աակ՝ թե կր ոՀե հ՚ևր ՛ի *ԶէեաԽա*% *ի եՏր֊ 
Ո» V4 հպնպ» աԼա*սթՆ3 արժաեա^Խալկր * ևգև գի գնաագ երքեա* 
և %Աաա*. ի աեգած ը*գ ԽղյադաԽ ք 4 իթքէւ աԼակթ %պբս 9 աեաժեեք 
441* քքրո կթ%ա❁Հրալի աեգաձն, գի ա4Ա% Հաշակկթ Հպջ 
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386 ԺՀ» *0Գէ–31*։» ՀԱՐՀն 
**»* /էտն՝ աղաչիր զածյէՀյօնևլ ղքսպ>հ*քք& ՓԿ/հքԳ 
կեք ակութս օր. էր դե ալ կայ արւա^Է ՝ի հեքսքք սերէոԽզքԱղ *ֆ 
7էաշակեը» ւ^ա^րո^ « |^ք1 ձաիտ 9ի վերսլսաա §աւ նա և. 
սաէք * ո/տ 7ճսշակէրն գմեղբ% սոթա հոգևոր ուրաֆաւՀՅ֊ր. 
պպքէաԼ յաԽձքձոր ԷւրեաԽթ սԽպակսա ագջ(մեզով + և, 
որթ հ***չյ ուաեն՝ մէպխ գյսհհսնսէև գչոեասնե քէւք^ք էսկ 
պտ ղապաւասն՝ արոծվոդ^փ և ղափորպյՀ՝ էրքՅ֊Է պքո թա^ 
րէե և ախ շար. քքք ոչկ^որսրա մտածել սցէփաոձա* 
գաք* ևփրհնու^ մասալթաևելյսաւ*ադթէէըՈս* գրեգեըԱԼէճ 9 
եթե ուսփրկթ էրթկ քլմ\քֆյևթ ՛Է փաէւո *&աբա»ջխ * . 
* (/Ի4 պմսՏհթ պ՝ոշֆ**Էթ րևակկֆե վե^ 
թաքք/և ^յյսասոք 9է լևաոն պ$ կպի ֆաէրոէմե արւ ^ 
սէաֆլ մերձ 9է վչսԽ*% որ կոչֆ սրրոֆս * Ս*1ր#*»ւ* 
ծ և Էն ք և աշակերան արարէրԽէ ոթպոթս թադեաք |^«0» է 
յ^ւ յեա ոակաւ. ժամէմևակէ էրկէրալ յ«ււ^աքւՀ եք իա 
գ*ա որ գործկք քերկէր և սակ ցնզյ . արա ոկր % եղթղ/քյ 
և աս լճ*գ Ք^՝*Լ քք/՚ձ ^ հեծսքեսր և եկ ք&**Է է** * |^> 
յորմամ* եկէն է լեարւԽ, եյյօքէյ սձաարսաալպքև վաաոո^ 

* ոմ+Հլթ հայ ե ոձսևթ աղբ » ^ եաեո ղայա է գարմԽգաւ 4 ակաչեայ 
Ղ&* աոանձին յա/էձէևլ^ պաք* \մտ քձկ որպկս քյֆ ունկին կերպկթւր 
ե դեՀՀԼաո֊աջԷ ամենեթե ս*ն , իսկ յոլա ելէ այնպես բաժանեին տ էէ. եէ(Խ, 
աո. նա ձայն ր Հերոսաա որ "տևեր • որթ պչՌղր ուաեննղթա ենք որթ ոի֊ 
ր0*էև երկիւդէև և՝թթ^քԽուքձեոոկթ\ոաքՈ ՛ի ոեդանԽ Ա Ապժթեն միշա է 4 
եվանկ ոսրԶփ նոյա իբթև դխսւնկ «4^ աձ-աքի %• իսկ որթ հոգ *«*ր 
աե% նղթա ե%՝ որթ դոհւսնան ղաուաա պարգև այն ՕՅյ • իոկ որթ դչաղթ 
ոաաեն %պթա են՝ որթ արանջեն յուաևքն և ասեն • այս ինչ֊ բարի ե կեա 
իակուր՝ որ. պիաՈյ կր արկմ* 4 .ոչ 4֊., 4 այո ինչ քսենկչշլ % & ոչ֊ & կե֊ 
ըակօձբ ^աբդ^ դրէէ ևգեալկ. աո-աքֆ էիր*. ՎյթՀ* պյ&բէՀիթքՀւՀա» 
Հթպ՚ՈՀթ և մի արանջնսյոէքթ վասն կերսպրոյյ և մի վոաԽ էոմև%այեի /&%* 
և ղի ոշ 4 պարա յաաեեյ^ ղս/յսպիսիս վաոն պարպուՀՅեաե կերակրոյ , 
*ն)Լ Հ-քքհոձաէը գԽյ . 4 <»չ է/ի^ն գոհ^քնպլ, Հյլձ ակա(*քէա% ևժ հԽ&յ 
ըե՚լպթտև ւ4քք կաև կկրակրդք Որեպսաո^ հԽյհարկս^որն Հ աՀլ 1ո 
պաաաոեյոյն աո%եյ որ ասՏք է ե&կ ուա ԷՔև էթհ ՀքպԿլ, էթ-Հև 
1*կթ հ ր փաՈաէ» էՕյ էհրարկթ է 1 

* է&կ՚՚Հք ոՕանթ՝ հրոՀեալթ յաշխյբրհՀ բնակեք* Հ&իՀէ ^ 
չեսէոն որ կոչի ֆաեո֊իոն աո. գեաոէիԽ մերձ *ի վանսն որ կոչի սրբոյն 
#կ*պ*ոփ՝&եէե ոուրէ ըիգ սգաթրաին ֆւբդյ որբպյ , ^ 4ք4 **•+-. 
\եէշ իրերՈյե և գխսչ^ պա,որ սնձկփյե*գե կր «4 ա^կեքմե արայ&ա± 
ագեթա հանդերձ արոոոո^^ թադեպյ,զևա է ։|%«4 մեպ աակաւ ձեպէԽլ 
նեէկի եոնեսթւ. աչ*կերան գյիքփաւ^իպթ ի ձեգն՝ հրեչաակի &ք աա^ 
հևնգերձեԽլ փաՀմկ • (վաոե ,սՀրֆորիկ եկե՝ալ մերձ ի շքքնոե քիա անդ, 
&*.քՒ՝ք*ՒեՀր ԺՒէԽ Հ "+ձ յնա. արա սեր* *Ղքպ#* * •եա բրխ 
ե&եեմնոյ ե եկ քքկդիա I ^յ». քորար ւ^> դհրպոքքոյեպչմե Գ * 
1քՒամ*&*"& երկին ՚իյեՀթոն * եյյՀյյ պնաէպոաէաւոր 4<քՀէ»*պ*>& 
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կաևհրքՏև գէէքրրԽդմսճ* ծձրրցն 1ւ սակ • րրէրա յ*սյաՐ տէ^ 
ՂՒ՚հյ հ&Պէ/ր ր1/* էք^ք * &&**&*»&**» յսպսթևլ, 
է֊ յետթ կաթսճրմսճա ապսքձիցե օակ տյաշիոսասս.պքև « 
ղօթս արա փսմե խմ\ §պթաքր* |^ւ համխորմրասԼ֊ փա»՝ 
*&*ւժամախ էրգ գաեձն խր ՝ի վթրայ եէրրոի» ես աւ.աևդ1րազ 
գհրպքճձ *խ Յէ՝#*& աԽաաձա * |հլ աշխարհսմշսճճ» աէրսէրա/ 
գա*»ք ս փասասապւէրաց ղած %և ղգ էրրէ-զմանն եածկկալյգԽար 

ծԼՐ « I/4* Խքև– ^ճ. ՔաԸԸ**&3 4 ՝Ւ գևրևպչքս*^ 
նկճ» 9 սակ ւաէ ♦՝ Հա«» արարք» 9 պք» ոշ~ աձւի օրհնա.^ 
թխն *ք» արրախ * է »լ կարա^ կալ ՝ի փէրայ 
գէ*ր&պմՏ»ճ»սսխ է 
՝ յ^Է-Ի՞» ՚ **^5թ համս «•բբաք \\՝արկեղիու. ՝ի («ք^ձ^ոց^՝ 

յ*րմաւՐ կամէջ էղս&էրլ յաւա֊ր կիրակկի ՝ի 
ր^»ւ սրօտր-աակք քթտ* և. քւաՏէ ի՚Խչ֊ա&այր ՝Է գրայ և 
խՀ^ցրյաքե մինչև էրթայրյ ևկՆէլևըթ. , և շջթ-Հկթ նղլ 
ք>~ ՀԼ ձ՚ք^ տ քի *Փ Պթ ^ նաևմեկ % |)«ք յ-ր֊ 
Ժամ* կսԽգԱկր ՝ի ժոդքմխ , կուրծվխ քոր» թամԱայր 
աաաո֊ախ* էւ սակր՝ էրքժկ յթրժամ* գժողաէ* կաժոսրէոքքէ ք 
աէրսսՕաէրմ՝ գամե%այ% եկԽպէրցքա քւրրև. ղհար* և. յ*ր֊ 
ժամ* արձակկր Խկէրպկցքխք դարՅէալ գևտայր հարճ» » 

կաւ ոթ "1’ք՛"/ ծևրոյն ղչլէ. լ՚է. դչ/անն և ասկ • րրևա ցսչյսւ/* ա ևգսոֆ, է^, 
բ*դյր ։ Էյ՛*. ^ինչ րրկր նա , ի*հրհ Ժաահ աւ ր։>դօթևլ, և յէա կաաարժՏսև 
ադօթիպհ ասկ էյաշ(սաաաւ որն • աւլօթո արա քաժեխէ, եզթսցրւ է* 4«*Շ 
բու-րհ ալ դհա՝ աո.Ժամայհ ևդ դչսնձՆ իւր ՝ի •քևրսյյ ծ երազի» (ւ 
դհոդին է*֊ր աեաոՕհ ւ |ս<// աշքսար Հականն ա էրս և ալ %^$ա » ժաՀէ 4՜ դե ալ 
էիաո էսւ որ էԱՈ-նկր դահ դի էէշյհպէս ե աո աքչք Ոէ^ևԷէ *Է &ած Ոսկ ահրղաա 
բար» և արաասուօր դէէ/• ր ե դժաէւ*1ր ծ ած կհայի ձ գ1>այէ* ՝Է արո.ն քէէ-ր է ^ 
րև հջ ՛ի լք.ւ%.նՀն , ^արըհկհչյ ժի ւէիովհ հհ աագխալ ՚ք դ.երէթդմձ&&է ք 
դյլթայյհ ալ ւրո(. ւչ(ւ կաո. և աոԼր աո. էհիլհ • արարևր, ով^Ժարգ. , 
դի սչյնս/իւփ սրրոքհ արժանացար սրսաահիլ և »< աՈ.ևր ծրհԽո.0էւ% 
էնլ նյ՚ահկ , այլ դ^րձոյյց և *ի սուրբ դհրեդէՈենկ %հր** «ք»4. 
նութք և այհպկս ղհաչյիչյ : դարձ ալ. ահ դի Էն հքԱզ$**%*• կէ է Ա յ**֊* 
դև ալ ոլ կարայ կալ ՝է ւէհլա>յ դ.հրևդչքւսնաց է և &2Հր Ւ%Գքեշ"Լ"՚յ"ր 
անդր և ոլ կարաց դսւանհլ, Հլ հէացևալ ըսքր և ասկր . ՈէԼսուրբթ 0*0 , 
ըք՚դ^ր ծածկևցայր ցինկն քի մհղաւորկս : Է^Լ բֆնօքկա չէսլադիՆ 

/» աուն ի է ր էւ պաաժկր ամհնևցոժե X 
I \\սկին վսէսն հօրն \^արկևլկ թհբսչյևցԼՈյ ևթկ Գ^ՀձԲ ժ^~ 

***•՝• էնԼ Գ "”*բբ 
քքքձ աԽնդյր ի թև^ան,խր և ա*Խ գ**& բմե էֆնչև դնս^ր յ^կխգԽ^ 
^»՝ 4 յքաժէլ բանթւ քշրթ**3ա քևր *լ շարժկր թկ 1**ֆչքե Ղթ * Ե1 
*Փնլ կայր ցապօքձա տա/ծժու ունչս, թան այր արաասոէ-հր գիուրես &*՝&* 4 
“*4ք ՀխՀկձէՀ՛՝ 4^4 յոբժաք սկէոսնի եկևդևցքՆ յադօթս # աեսանեաՐ 
ՕԿէ&հ եկեդեցին Փալ իբրև Հ>"Տ՛ ք^^՚՚ւ՛ և Խև 4<|,–,ա^ 
ր^Հ ^ 4^4 *–յ/*« 
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ա* թտն՝ աղաչեր գածյպանել ղքսոիհտ*Հղն թեպֆարդ 
կերակուրս օրեգեալ կսց աո^Է ՛ի հէքպյ սեւէձղքա* ի 
21(աշակեչս ս/յլափոիփ ւ ձայն ֆի վերա.սա ա§ւ նա էս 
սակ * որթ 7ճսշակեն ղմեղր՝ սպթա հսգևսր սւրաիսսւքՅ֊րԼ 
պպթեաԼ յասձքնս իւրեաԽլ սնպակսա ագջքձելավ* ել 
պտ հաց աաէրն՝ միայն գյսհանաև գա է սանկ հԸ*էՓՅ** • է"*կ 
պտ յլապաւաօն՝ տրանՀոդյքս և գսաադյթ*՝ եքմ֊հ այս թա^ 
թի 4 և, աքս Հ5«Փ* քք ոէկ *ք|ք<^ աԶոածեզչ սփյլյխասա սրէրլԼ 
վաձւ և փթհնաՓ մաաուցաեելյասսադթԱը*ա գրեցելսւՅե 9 
էքՅկ ա֊աիցկթ եթե քլմձլիցԼթ ՛ի փաէւս *&"թՐասք*Խ 1 
* * *մակթ "խ>շխպջ յաշքթարհե րեակկթ* վե^ 
րագրքև | ^յւսասսյ ՛ի լի ասն պֆ կպի ֆա/րօիմե ա« քե*> 
ա*սպէլ մերձ ՛ի վչսԽթ% սր հ"Փ «ք/էյյ^ ||)ւէք^ * Ս՝1ոա^ 

ծերն ք և աշակերտս արապմրաէ աղծթս թագեաց ղէա • 
|^ւ յեա սակսս֊ ժամանակի եկեալ յաշխարհ եգիա 
ւ«* «ր ք«ք^էք հՒքհհ* Հ ^ Փ** ♦ աքա "Հք * ^ւ^աք» 
և աս քնգ *թե*Լ ք/^ՏԼ կ– հեծսքեսց և եկ (քե*է իս * |/*> 

յորժամ* եկին ՛ի լեսան, եյյրքէյ անապաաա^սքն վասասՀ. 

ձ ոմսնթ հայ և ոմՏսնթ **ղր * ք*րրե. եաեո դայ* փ քարմՅայսր*. 4 աղաչի այ 
ղԽԽ . աուոնձի% յոկքանեք֊ հՀ^ք՛ որաքկս քքֆ ունկին կերա ե՛՛ք 
եդեԱթԼ^աո^էէքԱ ա մեներ և ան , իսկ յոլաեչն այԱպկս թամահ կին « էէ 
աո. նա ձաէյԽ ՛ի Հե րոսաա որ աեԼր • որթ քւ/&ք( ոսաէրհ %ղթաս IV որթ սի֊ 
(Ո»էԷե Արէքոդքև և չր^էԱութեամ^ւ Հասին ՛ի սեղանն 4 «8շք* • 4 

ք«*^է ՝**պ*Զփ ^*>յա Հրթև դխունկ ա*–ո*ջէ % • ^ 4-^ք 
ահն նղթա են որթ գոհանան պաո.աո» պաը դե այն ՏՕյ. ^ ոթթ քքքք 
ու.<ո14ր %պթա են% որթ ադանջեն յուաելն և աոեն • ՜այո ի&ձ ^ա(Փ ^ 
իաՀութ* որ. պիա*յ Հր «/«^ 4 */» ^ քոեՆՀշլ 4 & »Հ 4 կևա 
րակո^րՏաթդհ) գոի իգեալձ. աո-աքֆ 4խ&Հ 
յթպրոՀթ և մի արոնջեսյո^թ վպթսն կե րակրոյ և մի վաոն ո*»Ա>նաիՓ ք^Հ» 
4 |ք,»ձ 4 պարա մաՈ*ծեչ֊ ղսւյոպէոքա ւէոան պարղո*–ք2եա%՝ կևրակրոյ, 
ԿՕԼ Հ–*Հ*էեոէլ ղԱյ . 4 միոց% դոհ^Խող. Հքլ+և անարժան ևո 

<6ւգ*դկ~ձ կՀլո*կբ%է *թ>Հ .ոքոաո+*՛ ^ Հ ^Տէ ^ 
^ո.նել որ ասՀ , 4^4 ո^ակյթև եթՀ զմպկթ, ք»ք 

նէթ Հր փասս էՕյ արարՀթւ 1 ՝ . . 
ր » Երէ"Հթ ոԺԽ%թ՝ որոՀեժլթ յէՈշխփրհձ բԽոկկքն կվեխՀ ՀԼր*սա*այ ^ 

լեսան որ կոչի ֆաեոիոն աո. դե աո էխ մերձ *ի վանոԽ որ կոչի որրոյխ 
ՓՀոդոոի^Աեչն ոա.րթ ք^գ ոգաիեՀոփն ֆա-թդլ «թքսց « է#. 4ք4 &•*֊. 
V*։ Հէ՚րՀէ1* 4 •**•՝** ^ձկայՀոք^ Հթ «4 աշ^կեքէժե *պսպ 
աՀթս Հոնդքրրձ պլադոոր^թադևԱէյքԽս \ .խրփ.^4^ »ւ«փա 
նՏէկի։ եէո\էԱ*պո. ոդԽկՀրաե դփոֆէՈւձէխ, ֆպթ ի ձեոն հրեշտակի ՏԱք աա^ 
հենդերձեԽլ փ֊Հձք . քվսմե ,ս*ք Հորիկ ձկե+ղ. ^Կէ* Հ Հիիամրպխոաեգ 
ք&& ^ դարկկր զԷիկիրՀՀ սԽհ յ%ա . ար* ոՀր, է*ՂԲ*ՍՐ+ 4 Աա,՝թթխ 
ելձհԱԱձնոյ 4 4փ %ւ. քոր ար. *քքթե դհրսոՀաքԱալԺե Հի ^441 4 

՚իլիԱքոնէ եյՀքյ թ>նաԽթա*ա*պ+ 4պյթ^թնդթքլս*պ*Հ։ 
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հաԼէրթւ ղձՓր&պմաքե եէրրր/Խ Լ սակ . րրԽա յպցս/Ր փէ֊ 
Ղէհյ հ&Պէքք »|/«֊ #ձ էք^ր քթէբեէճաէևօս. յսպօթէ֊լ, 
4– յէ» կսաապէմաե սպսթիցե սակ ցաշխաաաւսրԱ . ա֊ 

«ք** ^ Կ&հ/է՝ 1^ հէաՀւուրևալվեա՝ 
*»■ +ամնքև էրդ պսրեձն խր ՝ի վէրրայ էրԽբոխ և. աւ.աևդ1րա*փ 
գՀւոք/Հև ^ Յէ*>* §աԽաաձ*% |^է աշխարհասկաԱն աէրոէրալ 
հՏ&ս փ*ճ*ա**դաևաչյ դէճհր | ճւ ղ^էէբրէրգԱաեԽ Խած՚կ^$1պյգ՝Խաֆ 
՚ձ <■ I/** էձ ՔարԺհԽ 4 գԼրէրքչ/ա֊ 
նՀքէ, ա*րկ ւա քերե. Հա* արաբի, պի ոչ֊ ասէւի օր<Հնա.֊ 
թխ& ՛ի ար բոցե > (|«լ^^աւ ճւ »լ կաթսա կալ ՛ի վիրա/ 

կ"^կք էպս&>ել յաւա-ր կիրակէքի ՛ի ժպ֊ 
«է* •ր««փա*"Հր 4– է1*6, /նլ^&Հքր Գ գր°9 *• 
խակսցրյա/և մինչև. երթէսյրյեկեղեցին , ևշրթոՀկթն*. 
ք~ "ճշչ^^հխ, քՀ մի պթ ըր-^յկ ՛ի նա/ևնկէ |ս4ւ/*ր« 
«քա*/՝ կո&ղրԽկր ՝ի յ֊ողա^ն , կուրծքն Էլր թոձգայր յաՀ^. 
աաաաւսՕքե. և ասկր՝ եթկյորժսսՐ քժսղսվս կասսսրեւֆ, 
աեսսնեւՐ ղա,/ենա/ե ևկէպէրցիս իբրև. զՀսւր. և յար֊ 
ժ-աւՐ արձակեր ^կ^ԷցթՒէ դարձեալ գԽայր հսւրև ր 

կաւ^Խ^րրէէ-յ ձ է*րոխ>ցպք&ք1 ^գման% & ասկ * րրեա յւոյաՐ աեզւ֊ոջ^ 4֊« 
թ*չյր * Ե*– բրեբէա* է թ*չխ մաաեաա. յաղօթեքյ և յէ» կաաարմս/է» 
ԽգՀ>&> **"ե *յաչխաա*ոա.պւն * աղօթ/ր արա ՀաէձէխՐ, եղբայր ։ Էւ 
ք^||4«|լ աա-Ժամայն եք. ղանձՆ խ.ր ՝Է վեր այ ծ է*թ»ք* և աաաՆգեա^ 
ղքքոքք& ի*–ր ա՚եաան ւ խ»4 աշխարհական՛ն աեէէեալ՜ ղայ* » յահէ եքեալ 
փաաաա֊որ Փաեկր ղՏտե քէ այԽսվկո ծ՝աո.այ^ ուքևֆ ր եածա-կ ա%խչա^ 
թթր • 4 արաաէէոա.օջ զք.ևրեղչ/Ա\ն յեածկֆայ և հձաքր ՛ի աոՀձ ^ 
Ը\*ւ Գ * & 4ԷԽ,% հեաայքրալ է գեբեպքաե& , 
%տԽտքք,այլ **աա– և ասԷր ւձՀւ՚Տ Ժ*^յԼ .աՐաՐէրՐ ք ո\լ«Ոպպ. , 
Փ "1’ՐՂյ1՛ ա(*<ք՚“*1*այէսր պաաետհէլ և ոչ՜ ա/ւեբ ծրհեՓա.(ժի*ճ 
թքչՀթ էս/ԶւՆ'4; պյլ գ**բ$քչւտ 4 ՝ի *»*■(>+ գերեղմս&կ %հբա օք»4. 

^Ե* Հաբձ+*+* աէպբէ֊ե ՀքպՀաղբկխք 4 
«քո. "ձ. 4~ձ. ԳՀԷբհ* Գ*ր*Հք**՚աՅ• և զէՀր Ւ^Գ^ըՎ֊՞ս-է 
“^քք ^ ոճ ք*7™"5 գ.ո*Աքնեչ՜է և հքայեայ՜ լսլքր և ասկր . ուԼոուրբթ ՏՕյ, 
ըէ՚գՀի*եաեկեց-յՀ յէ^^՚ֆ յեպաոլէէրկէ* > է«. Հքհպկ* չալրտգթ կթ+յ 
՚խաՓա%ֆ^ր ԽպրոաՏԼր ա*4Ա^«ձ » 

1 է»*»* 4»/»\ Ա*«»/ւէկէ (Յեբայեւչւ.ոյ եթե Ք&է ԳեսԱՐ */^֊ 
^#յ^^է#էք հհր*ՀեԷ ^ 

՛ի բերան ֆ*բ ^ |»«* գն՚ղքք յեկխգե^ 
4 յր*ձլ #պձվթ քշթ®Խ*–%« խր *ձ շարժեր թ& ւ+*է&ե պթ,* 

4^ձ 4“7ք յ^պ^թ" աԽքաոա^չս, թանաքր աբաաաո֊քթ գքքաւբ&ս խթ * 4 
՚*քք՛ ^4 յքքՀաք ոկփէանէ եկեղեյքն յաղօթս, աեսանեէՐ 

Ւրրե յՀ*տ> ւււ^րօ^րլ– 4 քյրէ է*>"«*րէ •». 
րՓ*ք *4ր»» ^ * 
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I՝» արչայՀձոհա&Եկ. աք °Փս,րԿա*– Գ Ս՝**#"*֊ 
նէակ՝ ևթէք էրքէ֊ՏՃ դնէսցօտ ՝Է Ա/ևք/Ա* I#» աքչսսթա ^ 
յկՆ և կամկաքթ հաքւրւՏէևլ էէա&է իատա.քՅ-%– աքաէյ » |կ^ 
Տ^Խ ալյիակք հէրչքենայՀ և. ալ թապւքմաքֆ քաատէ 
յաքՍոաՐ ևաևս ևևրն արամևապա է սկաաւ. րարրա» 
•Կ. հԿԺնատՒ “յր*^*** 2ջՀէ 
<ք *է*"քոԳ 4*"/3 ^ կաթըսքԵ՝ գ^արթւս խ*աա»քյոքԵա ևըւՀ, 
վկմս ծակէրն • այսպկս և սքրոտ մևր խստացան յաքասփր » 
«4^ ^ էօ&աքֆն քսՏփյ ԷփաըԼք իխ* դ V. 
•ա1 ընէէարձակքձէ, և. լա-ևալ պ/աաքեա օա*քրա% քա&թե էք. 
Հ&էՒԼյէԵ * *֊ "պապաւ. արպկա փափապկ էր^Հրրա* 
յապթխ-քա փաաիագէրԽ ա/ե2քՏտ *Տրր աաւ *ծ . քի 
արպկա $ո0րրա^թ յա&ապաափ հաքԽսէլ աափչաց յար, 
Յէակխ ջէրյ^ցևաէԷք ՝է վ՚քրաք ապթկքէաշ րէ^էէ» Լ 
էոճրէ նսխապկս ձև էֆայնակևսստս | ^ յա&աապաափ 
նաաեաէլեէֆ՝ խաքաաիվխ յարդ^աց չաք դխաւթ», և 
փադև^խյաո.աՀ.րս շաթաթաէ-ն գալյասւաէք կիրակկի յ^Հ, 
&&3ֆ* "քպկ" Գ հէրհք •պքԼք^տ* **ք» *■ ^ 
•&ր&& Հ֊ փևաւճ մԽք*/ *րրհԳ Գ 
դասնսւՀՅ-ֆ 1 չարքն ձւ ք&ցւէ"*Լ պաէմնաաքխ » 

1|Ա8Ր »® միայնակևաց յանապատթն՝ մևծ ըստ այ է 
ապգաւ. կապագովէյևցէ % անուն նորա | ((& ♦ վասե սորա 
բյազա-էՐ փտաԱչէրյԷո պաամէրըքն մհրզյ ձև ^ քւապմապսափկ 
փսրձանաց պատմել (3% աոնս աթորէկ մեծամեծս սգաևյ 
չ/պթք և. ևս ԴԷ խօնարհու.թքն1 ըւա֊թէքեկն յս/եստա^ 
ւյա–ածսւթ1կն և սք*րոխ գոր ոլնկր յամքէ է | հ»կր ւ®՚լ 
հսԽասրալ ծ և յա պյս մու.ժկսղ* Հալաաացկթ քՏ*2 » սր^ 
դէրակվ* , քՅ-ագաւորևմ*ւ |^ւ աս էրվի էխա • հաւատա 
ձև մէրքյ աբյւայ | |րւ4 , ^ կապագթվկևցսոց ոչ ղթ թագա^ 
ւ*սրԼրաայ, անարատ կալ աևաթՏրավՅֆ էքո » * նա՝ Հյա^ 
^շէաքսևյուէաոկր այսպկս՝ էրքՅ-կ »որդէրակյչ, (2ագաւ.որէմ\ 

Լ2քօ2 տ՜5ճ 

դևակէ յէ) (3+սգաւ.որէաՌ 

գաքն յափշտակէրցքԽ% ևկքէև յՀՀասսն և բագուէՐ կրանա,* 

գատւ%*ւթ1 չ*քփ* է Հքփյնաֆ* ՕյթպՀԽ քքքւ 
*%» էք*ւ Հ"սէ^ ՊՒ& • ւք"էրլ է*ր *ւ հՀ-Հր 4 

^4ք. խանէ/աա. պարւլ աա֊է&յ * ձ. ՚ք^1 
^ * ՜ 

* >*♦ ^ 1ւ Պքգեակք, թագյաւ^ 
ս*3 ^ Ե4– ^ ^Փր^աւոր թագաւպ>+է–թխձ*» ^ձւ^քւ ք4 

հ»գս*/^ –ևաւսթի իէքայէ ալ կանխասւ աէթկր #լ թսպձա֊պԱրըՀՀ 

0ւցւէ՚ւ26ճ ե7 Օօօ^1ջ 



Հ1)ԳԵ8Ե0 # 989 

<ւորս սպածփն և քրսպս^մո գէրևցթ»* քրմՏմԵս ւաւթ» ^ փա+ 
ք»խհ "քէ՚Ս** \ &*&»«.՝ Ղ9 V ^*քՏԴ մկրծի 
պքէցքւզքե ՀրաաամԽգթևա֊պօվսի • սսւթա և գաքպաա/Խ 
աաթկսս և.ղ*նրրափտ ^Արպարոա, 4 ^ 
4 րկքէէահ ակարացէպէք ւ |^է տֆնչգձո. ա*&կթֆ ,ա**հ 

Լ\*վհս6&հհա ցգէրհփպսԽ . ահկրպխ > շաղոտն ֆ 
4 4» արարքս քէ տա9^ էպէսկսպսգի9 4 ձ<ք^ 
դահերկսհա'% | տա. ^էաւ ^ րարրարոսացԽև֊երրէր մերրէ 
Գ Հ^-Ղ^Փ9՝ IV ՝–թքՀ&* (\ոհա&եկա է 1րք/ա քէ–. 
պիսկսպսմե » գաաւ. աՏպ. 4 արթաքե | կէճտդխասր էկերալ 
հր 9ի Հլապպքխ^ 4 «ցքք՜ ^ հար&*՝ պտ չհթ» րէ 
րրաՏմէսդր ւ |^ւ 4ւ#քսրչ4ք» արրաքե ^*հաէձ*կս գևպիսկօ^ 
պամե% սաղ^դահէկսՏա 4 ասուեա-լյպեէաա % |ևւք էպիակս^ 
պ*աթ»՝ սլգաա*. , բայց միաքե ա,թ դահևկաԽո #4 / տ»«լ 
քա/ե ԱրարքւարոսԽ 9 աէ կամերցաւ* ասՏհոպյ այլյսահ • կամ՝ 
աաւր գասհմաեերաջ֊֊ յոոմե և չոր* դահերկաևսԽ 4 կամ՝ 
ա*ատ պկրմեաւյ*րԽ% |^ւ1 2ահձրաչյհալթ պտ հթ» 9ք 
պապխ՝ արւթ* գարրաքէէԼ \*վհաձ/եկ* 9 հաամ* ցթարթարամ* 9 
*ր քա/ր և աշքոսրկր %ք գևաքէ • 4 տարա* պևոսա րարրա^ 
ր❁պ&* 9ք աադաւպճւ իւրևաԽց % յհա էրից ա^սւրց 
հլա*. | էւոԽդ գու.(մ գահ է կանոն, 4 գևաց *ի 
աաւէըա֊ար բարբարոսացեք 4 սակր • աոձ^ր *է**քա 
դահեկսճտա և արձակեցիր ղհխ֊անդոասգ , ^ #ձ 
կարէքև գործէլձեքյ 4 երսորաաա^ս երմ\ ծաաաջերմ՝ 2ևզ% 
|^ւ *աւք&* րս*րրարատԽ 4 արձակեցին* կիրքս հարսն որ 
րմբմևէալ կին % |^ւ մթչոքևո, գնայր աբբաքև | 4«.<ձք 

4«ք |«^էւ <քր»ւ/ ամենայն սրաաեէվքհ ըղձան » խ«^ յարմամ* եկին ապց% 
Մ"պէաՏ * * * « դահեկանս սսկսոյւ *Հա%պի պայն» պահանջեին րարբա֊ 
րոպթե , որպես պի ոչ֊ պյոեալ նոցթո պայկթաե ոսկին* ոպանցեն զիս սա 
որպկս թե պաչսան մաաոէցանել֊ է❁յ • 4 ք»&. համարեին պսպանանեչե 
Հասա, .թան աոնսպլ ինչ՝ի նայան ե • 4 ^ քսսՆաշևալյեթն յայնմ9 «/«է 
մեղակի րարրարսպրն 4 ոչ ոոոաեթ երկիքլ* \Հրղ. ասձրալ֊ Հա. մի դ 
բւարրէսր»աազյն > » |թ«. ^ ձս&մրզքթ ասնեբ ինձ՝ ^ 1Ա4 քնկեր^ 
4/քի իք» ք^ր արապթղթ Հապաղին կին 4 հԽսապ.մթ ք 4 երիխչխքն և» 
Գ I 4 »ձ &Հ$Լ «5րր Ր*Ղ+աէ,ան դաոնալ֊ ՝ի բապպրԽ 4 
|ա«41ցլ^յ|^ած4 գահեկոնն 4 էսսղ* պյէ պիՀպսապ աապնապի պաչ 
լով նոր ա ասն ալ պարրպի Հսհաննե* ***»ք » Ե4* Լք/Ր ^ աշիէարկր ար. 
թայն Հսհաննե» ՛ի գնոդն , »շ վաոԽխրինշ, այլվամն արրաթ \թ.<սաաԽ 
Թեոոի և քնեսգպաոիա^ոկ 4պիսկսպսսե և որթըԽպ. նմաքե կքն կական 
լաարձեալ լալով֊ գարմաՆոմեպրկն ՛ի թապաթԽ* \ակ արրաչն Ղնոնդիկպ 
եաս. պո*,թ պ ահեկանն Հայն 4 հեաամնոա եպեալ րեթարաա. պկնի րարչ 
րարոսքն... % արձակեցին պէրխ հար& ոթթ րմիոֆեալթ կին * խք 
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390 ՀՀ* Հէ)ԳԵ8ԵՍ ՀԱք*Ն 
րնդ աւմևՅէ %ի նայսրնկ %ի սպասս**պասթք Հ գքխաաէրաշ 
^4»* ձև կաաաբեչբա. *ի նմսէեկ գրեսփ՝ եթկ մևհ Հ*ան 
պամևնաքն սկր հ պսև*3ն ^*)լ/ Հ*ր» • 

քֆ«*աշԱտէթև թագասորևլանկր * սրէսնզթ* 
թպխ թագասսբէապ «ք քքմ»* 7* վևբապ թարևկաՀՏ** 

|\Ս4\Ճ արքաթ* \րւսևրխս րահսձացհ 
/Յա.% ԽքՅրկ անէքևալ ևրբեՅխ դևն րևգ սև%ևակ հևբպ *ֆ 
պսքևսԱ» կրոԽսլ պփ՝ բաքսկբ գդարսն • ևբայ հևքճ* ձև ^ 
<4ր՝ աղփթէրա $ դե5տ աակ * պ>րետՐ էս *էիշա էսյաւի^ 
աևաՏես յասֆաէրնից I ասկ հէրբն% ադօթևա * 
|հլ %ա |նյ$ւ թան կրէքեէրայ ւ |լ ^աքևձաէՐ ասկ հևրն+ ար^ 
պկա աղօթ էրա , վ*աոթ հօբ էս սրդւ^ք էս հսգպք* *քՒ&> 
պյմ։Ր և միշսւ էս յայլիաևատՏևս յւա ֆաէ/և/սք ♦ |^և ս***ժսթ+. 

եք*֊ Գ հքՀք փախսւյևսղլ անյաք** եպէս • 
(^\ւնձ(ւ^ աո. աբբայ Օ ավոՇա կքդէկևքֆե ֆֆ 

*նասյ ֆ ձև 4ք> հևլւն քՅոպևալ դևպիսկագսսոսթ խՏՏ*» 
ևկև*պԼքճա*կկք %ի աթհկակսձԽ մևհ վաքՈՀթ էս գևղևյֆկ 
գսբձսվէ Օ^սամևայ «ձ՛^ ձ. ասկ% (Յկ յոբժա**Ր կ՚ֆ *էա֊ 
*“"4՝ > քէէճ4)ն \)խա/ և. քԽսցի յա/ր մի, Հ֊աՀգ 
հէպւ% սերենք» կոտէոբ գ^գեյևապ ւ |^ւ յորմւաՐ ևաևս գիս 
յ*ս* է»ձ պոպջանևքԽ սակ • վաան էկւ (^քօքք » 0^1 
ւ^էր^ • #ձ կարևս աԱա նաոէրչ• ք^քֆ ծաւնր էս սաև*ք\ ա+, 
րա սկք ք աբթայ % ասս* ա.ս&վ* ճանաչես գքա,» |^և.%ա 
Օք«ձ ♦ յօաւՀ երկու. ասսւբթթ ևրէսևչրբս ք*ն2 աՏ* էս սակ% 
հքհհ ահա գ*Աք մերձ աս. ^րլ կրսնփա.սբ մք* սխսմև Օ < 
սֆմկ ւ ^ (^Հ9Լ աար նմա թԽակֆլ աաո, կամիմ* %ի նա 
զևկեղեցք*Ն Հ\աբելոեք* որ յ | ^գէպաոս% հա*֊աաաէ% ՝|^է. 
զնացեայԼ յքքեէքն էբրև Հէաբըեկկց մի Լ արար աղսքՅս 
րրրև երկու, պահս չրւութբ « ւաւ ^<ւ և համր ուր է աք 

հ*րՔճ *րհթ*">* *ս*կքՀ ^ ւ քք ք«– 
յ&ք «4ւս«Ա^յ * Աւ4 *քե**ա աթթէա/և 

Ոքք * ւք 4»«»^Աձ ք/Լ Ծապաէ , 
» ^4 "ձ. խՀ*ՀԱ* ՀԽազԼաքձ, 4**&*բֆյ»Հ Թե 

խբաաՏֆաֆ ւթ>1պս*Լ ձ ՚ք ՚Խ>քաԽե » ձ ~զԽպեթ գՀազիՆ 
աե*պյ| ^ ձձ*.ն աթթայ Ղխ^քքսսֆ * ^ Փք9թ^% ՚^ք է ^ 

/ ^“»յր ա%քվ&աց պԹպ/ֆկ* )«ր4 4%** ^|ք>«ք/ք «քք*^ 
^ ա.յե*8* ՝Է )>0յ«ձք *Էբպա»*ա*ր*ՀԹխ\ , ք ^ –>յ 

թ*պէ"սբ<ս\ է \\յ**պկ»%աՀէփաակեյա*, 4 է»*»». 

%+քաա4"աաՀ2ք %պա* պւ Խ*»գաեյ&*խր փ*աե ճպբաքՀյ>4 4 
Գա+բԱպշ ափբա^լ ^«4 քա«0*Խաքե «Հ/*4 ^4 պաՀե%*շ*ւ &Հ> 
եաթխ^պսնճւ^կսԳ ՓրհէքՀնևաՀխւբփէ * 

□ւցւէւշտճ ե7 ԼյՕՕ«0 



պթփէ** խէ և տսկփ կեցցես , պպ&ակ, բարեսու եկիր% 
Խ& երեր ղթեղ *ց**ք * պէ ք*եսր*ֆն իմ*ոոևիոփեսցես » | ^լ. 
սաեմ1 Հ*ահթ ամս ունիսաստ էտբբպց է1 նա ասկ • 
4էասսա% 4– եսքէն այժմ՝ կատարեցի *ի դմա, որդեակ ւ 
ք/«– երևեցա*, պատկեր նորս* իբրև պՀուր # և սակ ցքա. 
խս»ղս*պա.(ՅՀ*չխդ բեղյ սրդեակ , և սպջթեա *Ո*Ւ* 
|^շ սաացեսէլ եդ պան/էհ իար և հս/հգեաւ֊ ծօտւախ 
այ* և. ես բրեչյի և էա/փոփեցի դհա, և. Հ/ետ երկուչյ 
ւուրչյ դ ար 

* է •էս*1*** նեըբինեաչյ *ի սուրբն Լ^որգա֊ 
նան ես և. եէլջ֊այրԱ |^ոփրոսիոս % | սլատէ/եաց •/ե/Լաբշ 
բսչիյ | փկոէյչսյոս յշահէսնէսյ նորքաև փսնիչյն՝ ե(Ձ կ կ /ա^ 
իոարհն իւՐ ւէյհտ մի կուսանաց , յ որ ում* են էսնձքէէտ 
ո.ասունր * | * նւչյ1* էփսնս1» իար<Հուրդ ա/ւին <Հինդ կուսւսէտ 
փախչ եյ * ի դ էշերի * ի վոքսիցէ» /ւ. ւսոնուէ իւրեանց արս է 
| \ւ միէՆչչյ եո <ա/եներեան նսաեէսլ կային՝ անդեն այսա^ 
<Հարե չյսՀս և. ոչ֊ ելին ՝ ի վաԱիչյՍ յ պո<Հանային պայ խոսլ 
ւոոփսնեալ զչ1եղս իւրեանչյ /ճ. ասեին • դ ո*Հանաւ/ր զւորիչյ 
այ՝ որ երեր զչ/եե խրատս պայս 1ի ւՀերայ մեր , ղի մի ահ^ 
ձինր էՈրր կորից են ։ 

4)*ՆՍԼՑԱ՝ք« ՝ի կՀխեբայիդու. ^ խ°սե“1բ ի *| փկոպօլիս 
շաղոտին ընդ սոփեստին փխեաքնոնի վասհ օղ տա կար 

* |^– սբաոմեաց մե*լ և սակ • կպյր աւ.ապակ ոՏ/է 
յ\քքՈ% վթւ***ը*կ&% էմեա֊ն քարս* ՝*ս»ւիթ *պթապւ*սմե •քերՀր 
կացպց\ պբաքոլէ/ձ եսսբմե և ամենևքԽ բսպոԼաՐ չարխ* 
գոբծեաց , սբպկս ասել թկ այ լ որ չեր արարեսզւ Հ\եր^ 
բեմե մամսւ. 9ի քերքեԽ յ/սրժամ* կր յաւապակեխ՝ ուևկր 
ա***սա֊ել տ**քխ պերեսոմս արս « եֆ* աո. թտխ քցքսւ.4861ղ*րձ 
էփ 1ի հՒէՒ* րր գոք&էաք», և թւպէրալ պ*րՀ 
քխդ Էւր% գնաց*ի փաէա է և *իբախեի* զդուրմԽ՝ ելգմեաԼ 
սրէեԽ և սակ քխա • գքնլիԽդրես աստ , աւսպակապետ « 
ք^րկ ցեա* յիաքեակեաչյ կատֆմ՝ քքխելէ |քս եկն դ*ւեաա 

« է;ք*% *% եր 4 Կհա՛– կանաևյ, յ*բ*ւմ՝ քձակև*լ կք>% Հ—Լ—+ 
ոոէ% կէէսսակք 2քգձւա*–ոըթ • էակ է %*1ցա%կ կ*ո սահյյ խորհ*րցս»ե եա 
բ^ել դագա ՝ի վա%աց% ՛ի գիշերի և գնալ, ղի արարեն այր « \ակ ՝ի 
•ֆուտ/* գիշերի յորփէւՀ* ամենեթեաՆ *ի րոէձէ» , աօւեալ ղհաագերձս 
իւրեաԱզ կամենան ղ աղա երահ ել, և հնգեթեաԽ գիւաՀարեյաձ • ֆրրե 
ախ եղև, ւ»ձ եյիե *ի վաԱչսչյԱ, այէ գոհանալովդ գՓյ իաաոովաեկին 
*ելովյ> գոհանամր պէՕյ որ խրաաելով խլւաաեաչյ քչխ%* ԲաԱՅ ՝ե 
ոլ մաանեաչյ է 

ձէսյ *ի տեպւոյն* փարւաւորեըրւի ղած \ 
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ա ՀՃ%ԵՏէ»« 

պոէմն պաամեաց աբբասան վասննսրա » *\փ*յ*գէթէքփ 
Լ տեսանկր փա դի ահա ծերարեապյկր էւ աակ փա* ոչ 
կաք էրա ասա քք&է-լ, դի բազում՝ վաաոակս ունթ» եդթաբ^ 
բբս ա և հսկսւԱե սորա մեծ կֆ և. .քո անփդեչ դպրիյկա^ 
նմնաչլ վանար՝ ընդելանիչ ոչ կարես * |^4.նա ասկ ♦ 9 

արա ինձ գրք/** փդունեչ դիս+ և ես դդսւշանամ՝ ամե+ 
%§սթփ « |^ւ աբբսայԽ ասկ ♦ ոչսսւնես ւ Լ^ալնմամ՝ ասկ ♦ 
դիաեա դի ես եմ՝ *Հ՝*ասիթ ալադակապեսՖ է էս վոաԽ 

"էր*ր# րրր՝ *Ւ &»Խ Գ 4Ւրք/ 
թկ ոչ կամիրիս ընդունել դիս, էրթգՏեեյո գէս ճս Խո կա֊ 
•սարեմ՝. ապա թկ ոչ երփսւմ՝ յա/ե որ յերկֆնսն կ*դի 
Խր&”է*9 գործն իմ՝ և բերեմ՝ դորսկթնփդիս, 
էս դամենեսեաԱ դձեդ սպսնսնեմ՝ էւ կսրծս/եեմ՝ դ*խՏա 
2ել11 |^ւ. ք**քս չուէրալաբբպքն* փկսղաւ փա 9ինեքթս և 
խոլդեաց էւ եանաֆն դսոսքբ պթեՏ&ա սեսեալԼիիաեո 
և 9ի վարս % 9ի խոեարհութքւ էւյոլնկնդրութխ Լ հսնդու^ 
րսՏևկր դսսէենեսեսձ*» և քսն դբադոլմսյաո.աքեապլ 
աելովնորա երբեՏե ՝ի օենեակնՀ, էր կաց •աւսէիինսրա հրեշ*. 
աակ աեաոն էս ասկ փա .*Հ\ալիքմ *Հ^աւիթ֊, էրթ&պ է&ծ 
ղամենայն ս&օրկնութՀա քո 9 էս կարաչես պքսուհեաև. 
նշանս քսրծելա |^> ասկ ցհքեշսամփ ♦ ոչկարեմ՝ հաւա^ 
ապչ քեդ* դի մէրգթ իմ՝ ծսնրագփ կին դորո սաարեալ 
կի քան դաւսսչ ծոփս , և արդ. (մ սպսւթ– իւև արար ինձ 
ա& յպ/ս ոակաւ ժամանակս % |^ս. ասկ հրեշաաէխ ♦ քա^ 
հանսփ կ) ոտարիաս ոչ հաւաէոաք ֆևձ վասն որդւդլ իլ^ 

ոէ>լ–"է ծ^րր^ցծ Գ *■*•». *8րւ՚է /ր*» հ՞^ժ՚Յծ է/Հ֊ 
ղու նորա • նրդնպկս էլ. գոլ մի անհաւաա քիփ* թ*մնիք խ 
մ*$% ապա թկ ոչ ոչսԽիսսքեմ՝ 9ի քեղ* փան արտդ ոչ 
իտասեսքիս ամենևին $ |^«. աբբալն *Հ\աւիքմ ծունր աՀ 
ծեաչնմա ասկ • յորմպմ՝յաշխարհ կի% դսքնպատշսմճէն 
սանկիդ և. արեաեց հկղմունս աոնկքաէ խօսկի• իսկ $պմմ՝ 
9ի ծասայեղս աք ոբհնուքՅիւն նմա մասաւքատեկմ՝* ևքմկ 
գքէրղու իմ* ար դելուս 9ի խօսեըքլ է |^ս. ասկ հրեշաակն • 
կայյես յօրքնասսր խաոս » և 9ի դաաարէխ ամենէւթե 9ի 
լո ուքՅեր* |քս եղև սփպկս 11 Հաղում* նշանս արար նովաւ 
ած • և սաղմատկր գսաղմոսերդոսթին, էլ «քքէ ումհղք բանի 
մեծի էւ կամ՝ վպքու ոչ կարկր պաասաիոսնելյ |^ւ %ա 
սլաամեաց մեդլ զալս էւ ասկր% (Յ֊կ բադում՝ անդամ՝ աե^ 
սի փա Լ փաո.ալորերի դած • 
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(||^է^ ^ցք ^ 

քպք ||)Հ«յ^ւ։ ք^է% 
բեՁԼ նաոէի ^ աենեափփ իմ՝ և տսալԽս ա«^է 
%աց ք#քէ&1ր(«Հ քձեսագորձն * ճ. ահա Ափ* ^ սրոաաս^ 
հաեն ի*Ր մսնա. կ աՏէն» «|» Հէյաք4«է սարակինոսի 
չսասմեձնեաէե. կացեալաոսփի իմ՝ոկսֆսւ. խաղալն. ասմխ* 
թաէքյ Հև 4ա*է ցիո ♦ ձ^կ» , վաքնլչապկա խաղամ՝* 9» 
4լ ^ ետա. պասաաիանի* |^Վ. 4ք արձեալ ասէ • հսմէքաս 
ի խ&պս* \^յՍչ^իոաևի*իմ՝էաոկ*քքնչ^կարիես^չսքթ 
ձեր, ե(ձէ էՈրե իրսքսրՏէեո* ասեմ՝եթէ՝ի վաքմ*. 
սաՏև և հինգ և վախ սան ևեախնիսսբեցար * Լ^սխժսսՐ 
յաբե փՀք և եղի ձսմեր աք, ճս աամԽմախ սնքոցա եպև 4 

|\Ա|»Ր «քք«^ յևպխգԽ**.աէխճ– էթկ կֆ 
էրք^ևՏե ևա «աւ աքքսպխ ^|«>լր» ևքքաէդաէքքՀւ« ն&աևալ 
մեր *ի սէմսեակ նորս* ե1խ ահա ա& բախեաց պչջօւր*նֆ 
Հս յապքեփսս ծեփ* ճ. եբաց նմձ* և. մասաչց հա§ 
ա>աւ^^ա>» պավԼկերակրհր տ |#աւ մաաձրկի եթե փաթ*ր 
ե * ե խմեարհծցալ ֆի "(հասա հանեն և ահա ասխձ Հր* 
Հև սաեմ՝ ցեերն* ըք*դ$ք » (ք^ա ք» եէոա֊ր դմա օւաեչ* 
աամեաց ինձ պարսա2ճփ*աՏ* 1ւ աք(« խրաաեցի փա* մի 

ֆաաե$ մարդ ոչ և. մի սնսանաքգ "քքԼ. Փ*Պև աէէ❁ Ւ* %ֆ V*՝֊ 
րաՀքէլ. և. ահա էքէջ. աւֆպթ էն •ք քաք աա. քա երկի#, 
յքաւա ր& և ընգսմնի ղկերակարՏււ > |^շ յէս» սակաւ. 
էԼուրց գարձեալ գնացի աո. նա վնելի նմսնկ սնոթս Հւ 
ասացի* բարի ձեր, որպես կաք ասխձն $ | քսասկ* շա^ 
Ը**֊ * յսնշեալսրդ եֆ% ա /և/ կերակրեչյ Լաեսի գթե^ 
չա/էն որ չի էր արեամի > 4 ասացի չքնա ♦ ահա **Է յսւաք 
ինձ 4 կերար մարմին է գնա աաոի ք ահա աչլո^աաց բեղլ 
կերակուր » Տա» ^ կա*Գք քՀաղ* (^ւյյծՀաւ/՝ 
չո^ո/ե ֆեքեբֆ*եցի և հարի փքա երիցս ք և ախ պես քնացա 

ր յ^^ԱՏ ք|>4»Հ^4րձ^ "կխթացին 9ի մոծ*կաթ% ք*Հ*% 
չ&ակկր 9ի տ Հ\արձակէցսԽ բարրարատե և գէր֊ 
րեցթ* փքա* և 9ի քեապե նպա*չճ*գ %ոաոքոՏէ րրիոաոսա^ 
ոկրնաւյապեա փքկեաց փա* յսցեէՐ բարբարաոոցև ա |^֊ 
դարձեալ յետ երկար ամաչչ եկթա նւ ասին փքա • Տհաց 
ընդ նաա* ամիսս վեց, Լ փախեաո , Հև յեաոք երիցս ար^ 
ձակեցան բարբարազխ և աարաե փա* • ()Տ բարբարոս 
%ի<քեր*պաչքն նաոեալ կսցր աս քէքհէ» 4 «*• ծեին բար 
և եհար քոցրսքքքիէ* Հս սկսաս վաիէճաեել ի նորին բա^ 
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ււէ^ր*՛ **ր%*֊ Կ*ւ յՀա– 
քխ^սճքր^ա, ահՀա*, աոաքի էաքխկ-պաՀԽ Հ$ԱէքԱփ* 
Լ– քք«ք*^* «4 Տ^հ6՛ * "V *՝- 
քաաէրացգթէւ ՝իձԼրա-աշ՚Խ"շ~;, ապաակ գթէպՀՀ 
*ԱԻ1~Տրէր&“1րճՀ * էար&աֆ ալարաքեր •Հսրքհք, «շք. 
գապաճփ *։|քաՍոալծևքձ Հաղ՝իՀքա4՝և դշաւշաՀ դրապ, 
Հրաց պամև%աքե պապայքէ ^էսէքձաք » |^ւ պայա թ*Տւ աաաց 
Տս%ա պար րաա^՚Հ •պապէթ,\՝ցիբաաԽք(ա*.1 \քէ, գ%աց և՝Հ 
\&ա*ա&քթաւպ»Փա ^ յ\քէաւօա,ծէ/՝ ^– յՀ՝^^՝ աՆ 
դևասԼ աաֆճմորճց ֆ և* փաքև պ %աա+ախսԽԷ լու&ալ Հք**֊ 
•ԱրնԼցաձց յապտէրպքակապաո,,#. , ^««քմծւՀք&հ^յէ1,. 

ղխթաաեպքփա 1ւ «ա^ «« քէտ**+ * | 
ապաճափ* | ^յապէոք »Հ*ս դտաաա֊պրթ* էրա <ը*&~ 
ձքճէ խր ՝ի դահէձճ&է, աաացէէթէլ էքԽրոփա + յ&*դ աՏե մախա^ 
ցաք և ափրէրալէչարկն՝ հարի պնա Հարխ. և ապսՕփ. 
ապաչէոՐ ախ աքաաԽԽէյաիյ խշիս&փԽև <§^յ փոխանակ 
ա^ճաւթէն պար դպրծէյի, արպՀր դէ թքարձցէ խՐ ^ 
^էք1է^լ^ւււ«ւ»ւ^ւււք«ւ>լքՅ|Տ» | ուձոալ *ի %մԱԱ(ք դահ֊ 
2րշ& ՝ֆ թսձ*դ դէրրՏրթան Հր ,֊ Լ պարդ ապցձաց 
ֆշքա/Խթփ. 4 քըխւճ& րևրԼաղյքԱա աթտւ^է, տսաա (աք՛. 

<ր«4*,^ր*4տ» * Ն~ զարէքաշ 
քհօլը^գ քաաաաասաթե ծէրք^%արձափ1աքլփտակ. սակ ք 
ք^ա 4– ապաթէրա փան /Հ աք թայ , էք)^ կաթն պ/լԽ* 
ապէՀկԼալ *Է%*շանկ % |#\ւ «ոՀ չխա* յաւթՓ*Ր ՝խ 
տճքգաախրա-թթէ այ է կքբԼթաքատաախ&ի պահանջ 
&ւ *աէհ**ր*լ&1* ***& ՝Հրր 
թկափե* ա/աաւհէրաև. աոաաՐ* շ11րօձ՝ քսՐ՝խ քէոք 
•յարս կԱեաայ խ<&Հ է դաաել պխ ՝ի >3$ւէծ ււ4ք#»^ 
փպս^եփ փոխանակ՝ ապս/Խ*ւ.թէն քոր –գոքկկցքի » |^ւ «**. 
Տրէքն ղրմ& ամեդամաըըֆ 4 կաոյայկաւք. վ&ա > ^շ4 
աարկաց պալարս կէնսթյ. թր*ք՝> 4 ա«0"էկքկսԽ որ 9խ 
\ափ կ&*> ր*կ& Հ&կ «Լ^ յյ^էյէա^ր* 4 
«լ Պթ՞կ+քկր ակաանել փորաոկկր սԽդամպոս&խ \ բպյւյ 
յէքաքև յա^ո^րքյ ըաա աԽաչաւքՀԾ* ^2*1^ 
Հ^ձրաչք ծձրրե ղցաՏԽգաՀխ ՝^ալ աշակ1ղսոքս ՝1ւ> վագԽ պթշ* 
աա*քաֆ իրխթ պաօաա/աաձփ է |^էայք4 յղ&րոաաե գա*֊» 
խ&ՀՃ* 11 ՝յԼաՐ փնէ^^էմԽքայա*. /էՀարկախԽէ քս&գակթր* 
թարձէոպ֊ պաԽդամէերյյէքե հ կհաէև *խ ջկր&սւքքՀխ արևաճ 
ևզքչկրգեովԽէ* , ՀաԽպԷ կր լուՀրՀալխ թքքէթ^Ր Հիրաք** 
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հոգՆտես #08 

\յ& աշակերսԽ յեա> փոտսս ՝հ**ք>և կաչխալ մ^Հք* «է 
սսԽկր ղգոր&ն* աԽդէքս յՀԽոա֊րեալյծերոխ խխո% կե֊ 
րակրէղէ գսԽգպմարխծ եգթպքրն , տսխղի ոչ Ոէնկր 4^ 
և ոչ֊ կարեր դմպել զկերսմրորն խ.ր , ղի սասսփկ 
խեալ և ծերն ղբերսէ* նորա մէկթրկր ձեոամք&Հ. 
քի բերսՏմն իլր* ՀՀեսեաչաշակերտքԽ ղստսէտչելի գործն* 
յո/մ գ&րմարմամբ փաոասորկր ղ&ծ $ որ շնորհեր *ՀքէԼ 
սֆիսի ժասժկալսսխֆ ծէրսխ* սրովյտայր ծասայոսթ իս% 
սեէ դ ա յ& րլոսծթն $. 

| նք սՏէ ծեր քքեակէալյի փմես աբբայ |;սօաւքւ^^քւ , 
ցմեՏւՀն նորս» Հ ^հաե&կա • () սա կամերաս աըթեպիսկո^ 
պա& \շրոսաղիմի\քդիա հորր կարգել փսնիյխ% ճւ նա 
ւ»ձ հպ*֊սե*եալ ասկ * եա 9ի ՝||^»քս# լերա$ւԽ լխքձռձ*ամ՝։> 
շէորհեա քէԱէ ագօթա է |;ս եպխմլոպոմե բոնադատեալ 
էս ոչ կարտրե ալ արգելո֊լ ղծեխ 9 քնար * Հտամօյյեար 
%մԽ վերքն հաքրապետտւթ & արժսԽի լինել ^ աք**$ե* 
ողքոսևԽալ վնա %Սեասրգրհորդեր 9ի լեաո$խ է 
| \աո և ղաշակերսե» իպ>, և. սԽրեալ յխդ / ^պւդաԷաԽ 
գես** սկսաս գոզալ ծեքխ *ի իերղ/եսքձկ * ձև ղի ալ կարեր 
գնալ գտար անդ պյր մի փոտրիկ և սԽղր հսԽգեաթ , 
տանգի «ձ կարեր ^ տապոխ « արարատ էմնգ ե^ 
րիա տխուրս % |^ւ աեսսխկր ծեղխյանոսրիր՝ որ աեկր րթեԼ 
Հթըն + ասաւ ծեր, «տ կամիս գնալ* |^ւ ասկ ♦ %ի լեաոն 
\\քնա է 0>ք *"ղո*ջե*է՝ հքէեղյ մի երթիրես * |^Լ յոր^ 
մամ* ոլ՝կարար հասաս%4րու֊րօԽել գնար 9ի նմձքսկ , էև 
իեր&Խ 4» սԽստկարսէս %ի վերսքք ծերողն * |^ւ դարձեալ 
> 4*" գիշեխ նոխ քխխ այասէ զգեստիս կարեալ 
աո. նաէա սակ* 1քի կավիս աշխատել բարի ծեր ք լր*֊ր 
ինձ և մի ամենԼլին գնա սրես * | Ն4 ^Տւա ծերն • իսկ գսս 
•էվես* յքեա որ երևերաւն * ե*Ր Հ ^ոհս/մեկս մկըր^ 
տիշե փ 4 արդ ասեմ* տել մի ա*1էրնէսքքն գնաս աստի է ^ 
այրդ աքդ Փ*1թք քաւասել 4 տան ղչեաոն |)քէնեա, ասա 

՝բագայքԲսքևգամ՝ տէպճ* մեր *Հթ եքխ՝սմրսսԽեԼգքա + 
տար ինձ բ***ն , ^ այդր բեակեսրես ել տարի տեգ կեանտ • 
| քս ծերն վաղվաղակի լլեկալաԱտէ 4 ետ նմա բավն Տ&ալ 
՝Հ յա/րթե. և ափԱաՏսթ**պջաքքԽալէրկաց %ինէԽպաԱե–ա 
նախ կեէսնս իւր • |^>լ արար ղայլխ եկեղերի 9 և ժողովեէսր 
անդ եղբսարս • ախ կ տեղին՝ որ կոշի ||ափաախսս * ^ 

\՝քլ^ա&ձևէ. կ4քյքյաք~վ՝աէդչ.*^ի\\ս1փաօոխէՈէյէ*յր% 
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8*6 
և աքսպխֆ փՀթ աէացաւ * էէթէչև աոխ-Տտ գաքթէ աո Տա, 
և&**&էր Լ Գ գ*գ հր Խր նէ^ա &րաէ*ր ՝. 
փ\Ա&&՝»՛ ՝ի փաքովա սրթՀք հ*ք& է/էրքՀք |հք*ք^ •»» 

աթբ9քք | *յթանաաէքսա» և պաամևաշ ծէր% 1 սակ* 
էր&կ յպրժսսՐ կիԽս՝ֆ ր|Ա^^աւքէււ»յւծ *ֆ *ք\Լնթաւկ^ 
Հթ$է էքք աէ6 ահաՏէ 9ֆ ||^^ցք ծնևաԱ վթսհաքևաք 
կաաֆշֆափա աթթՓ պրպկ" ^ «յք^ 

հրաէՀցԼցթէ ՀաաաբԼլ պմկք*ասթ1թհ * |հ» 
օծաեկր և մկրակքէ քամէն1ա1րա$Խ պտ գաքթէ9ի հասաս» 
և յօ&աԽկլ կսՏաՏ^ե գայթակգկք* % ա֊սաֆ ֆարհէրքաա. 

V1 էրրևկալնՕա աո-րքճէ 
&4» մկքսփլասկ • հա*(ֆկք1րա, /ւ էր* թ֊էրթԼ.այայ-էէ-ւ/* 
9ֆ<քկն զմւպապ է |^է պաաահքրաք ադ$ֆկ մֆ պարսիկ քէ 
1*3^4 Գ^Գք՚Լ ք~Լ Գ ^էՈ^է-թխէ, և յպքևպխփ գէպ^ե 
ֆսսրշթալ *քէէ*Հ*&պթՀ ալ կամէրյկաղ֊ քեա ©ծաԱրլ 
սա*քէ* է**֊*ըՀէէ* ևյապսպխր ևրկաս* սասւրս * | «սա. այ^ 
կրպֆսկօպսսե ^^թարաս , և– գարմէպքեաԼ ըեդ գարծն՝ կա^ 
էՕրցաւ. ք&էլ ասրկաւ. ագաւ. հի մի ը**դ նմՏև ւ |կ»^ Հ>ահա^ 
ֆայն հրաժարկր և ասկր* ալ կարէոՐպքլյաքաՐա1րքւՀ 
հանդար«/էլ» |^ւ յթէչգկսւ գեայր քՏ*գ քեաաձճ$ ֆ պաաա^ 
հկազնմա սարր Լ\է*հաենկս մկրաֆչէ և հֆ^Է ձաքկֆս ա^ 
*4ք • ա&գրկն ՝ֆ վ*6ա տա, 11» 
% քմպ՚Հճ ՚/./5#»»(\է$ե<Հա*Ր աթթայն 1ք/խ/սաակւ^ա 
պարժաւրՔԽյի • հաւաաա (Խձ պէ ոշ կաաքսՐ գաանաղյ րա^ 
զա§Ր աևգամ՝ սլֆ^տէրցէրր և աչաքարևր » ^վխմևևաաէ պնա 
սարքճ Լ\ոհս6ճէկս նսասյց փաըԽգ ֆւք> 1 կթտՏաղնէղլ. 
•Հ9 ՀաեգէրրձֆԽ 9ի կարծսե վեշաև՝ քսաչֆն՝ սակ* հաս 
0*ա թ*ձ 9 ^թահսԽա/տ ախսրժկֆ փսրձա աաՏաւլ 4^1 V 

I փաՀ^էր Հհիհւյֆ $թչիյՀ~լ* է~յր Գ Հ“^ր+*– 
թ–%ակԼէ/այ, 4 հրէաՈայԼյքն դևկհաղւձ *ֆ հաա^աաաա մկրաևլ և •եաՏեէրլ. 
*է> 4 յօծա%ձյն պէքա\այս ակարա%այք »ակա*. էֆ և խարհէր փախչէլ% 
էէ Արևե ալ֊ ա*Թ(ւրր կարապեաև՝ աակ . ք ք^ա(* > ^ 4 «ր բա Հևամ՝ զրթ4վ% 

է*– ^ ժաՀաևակ* % է*, ապ/իկպրՏե պապրէփկ ^րա1թՀ* 4 
՚/ր աեաաևևքԽ պյէեղեյկ*ա.(3ք նարա երկևաւ. *է ակաթա%այպյ» 4 երկֆ պր 
յաէ*ի &ո<&աԼ ՞ձ յէրակր • «*»«ք «ր ՚իյասելՆ թկ րեգքր յամեա ք ^ 
խևա*. ՛ի չեա*% է էւ. երևենաս **ւրբ մկրաիչԽ 4 ««( հեզ^ձայեխ** 

ք^ա», 4 *՚ր&”ր* 4 եարաոեար զարաաերապչթէ % խ4^*ք–^ 
րար/մամր աաԱ • «Հ ը$ե«Ր քք *աև» 4 աա%եա է ֆաչեժաւքէ* 
^–"հՕ քՀ՚հքէ* աուրր կարապեաձ աա. իպ> , կաչեաք֊ 
պՀա&գերձկ %*րա ՀեպԷկ, 4 աարևալ պձեաՖ խաչաքկթեայ Հ*փր*& 4 
•4* քքէք% 4 <«ձ վսպճպֆա. Խա կասՀփ ^ ^1*4 աաշեա յ^ք»ք« 
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• Հ8ԳԵ8ԵՍ 99հ 
մար ակն • և գի »ձ Համիս՝ ահա բարձի քի վմ*ե գմարս/և , 
և փորձս Ոլ ունիս քի գորեոյս յայսմանկ « |քս. գարձեալ 
*ի մխպասխոՀթթեյերրորդ ամուրն ծձ և մկրաեաց քսբպլ 
սիկ կխԽ) ե 9ՀԷ ամենէւին զքԱ*ց թկ կթ* կ • ՚օծսԽկր և 
մկրյ^ր,և այլ ոչշ շարժկր ցանկոսթի 9ի%մԽ • և– պյս^ 
պկս կաաարեցաւ խաղաղութեամի % 

^Ա8|քէք ւ&լ աբբաքն Խէնգիսս %ի միաբանակե^ 
Յա9 “է՚ՅԾ հՀՐ*9 Հ&հոդոսիու. և ասկր% թ կ յսրժամ* 
հրաժարեցի եկ ի և– *նստէսյ յւսյս փարախ , և. ելեալ %ի 
կիրակկ մի գնացի յեկեգեցքյն աոլէաւէ ղսուրբ խորհ ուր ^ 
դքխ ք ե աեսի հրեշտակ գի կայր րնգ աֆմկ գենարասնքքս՝ 
երկֆւգմեծ անկաւ 9ի փերայ իմ՝ և հրաժարեալ գնացի 
9ի սԱխեսմքև ԷւՐւ ( |<այնժամ՝ եէխ աո. իս ձայն որ ասեր՝ 
քէկ ք.ի ժամկս յարմէսԽկ սրբէցաո. քքեծէՀյարտձա աքս է 
|^Հ ևս հսս-աաէացի %էճա » . 

(> ՌԱ8Ն Պքղիթրմեխա՝ այս նոր փարախիս ցահա^ 
%աքե պաամեաց մեգ էս սակր% եթկ նա տկի եպ երբեՅե 
քի փարաիէե ^կերգիոս որ ՝ի ք ^սրդ&Խմե ♦ և. աեսի սԽդ 
եղթսցրո», որ յս/նդխկր ե սլկաաարկր գկարգո սրբոյ 
կիրակկքՏն * %\եա ամԽց հայկի գսոխ գուարթ յամէմնախ 
փգքթ և փափատալ ՝ի դադարել, սու որ ասացի . այժմ՝ 
բասրի ես * եղբայր , հոդայով֊ գաԽձն ցո% |քՎ նա սակ* 

* ակր հայր» այժմ՝ ունիմ՝ մեոանելյ յեա երից ա^ 
սուրց հակգեաէգ « 

#|՝Աք^Ե ախոխթվխ աբբայպպիրրմնխա պաամեաց 
մեգ էս աոկ եթկ քի նոթ* թդքե *ի փարաիէե ^երգիոՀ 
եղբայր «X մեո,եալ%ասկ ցիս սա*նոսակյԽ արա սկր Խ 
եկ, քի գանօթո եդթօրս աարցատ *ի խոհս&ախւ\ք*–յպՀ, 
ժամ՝ պէմնօթս եղբորն աաևկստ *ի խոհանոցն է տեոի վնա 
էի ը*/ր* ե ասեմ* դու , ակր աբբայ, ըիղկր այդպկս յաս* 
\^սկ * ղի այսօր դսեաթս եղբպէև իմկյ բարձեալ անխէ, 
Խ յեա երկուց փպ֊ուրց այլթ գի» է (|ք Լ յետ երկոսց 
աւուրց հանգեաւ« 

, / ■■ *■ \ 

այ%ր% վասձ ֊իպփկ • */»* յ՝&մհե*կ սձպաաևրապք գպոէէ 
վրՀ ւ»ձ ունքա ղաբպիէփ քարձ* է էլ գարձաւ. վ»աՀէմհաքՆ\\ոեւձւ ՛ի վա*» 
ԼյֆրաւՀէԹց պապքֆ& լ և թ1աս– թէ կին (գյե %գիոպեպ& 
պայը» * և ՀաՆքեաւ. իագագրւթֆ ։ ՝քԼանղԷ պաաաևբադէէ կաաարևյախ 
պաակիցկՀ իսկ աեկ^աաիիյ վաա%Հ.. բայց ոբյչ հարբեր էրն պ$բեա.թթ և 
%եքթէև,% աէա֊չնՀ ղապաոքնգփք*յէրԱացեաԼ ւ1 * ։»՝՝ 

/ 
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998 **• <«ԳԵՏե>ս <ււր+Ն 
դարձէրալյճրրպքն 0|օգխքՀփա* 

հսԽպքն էրթկ այլ֊աէե ծեր նաոկր յայաՐփարախի աբ^ 
րսսքք 9փա$ափ է որ քապույՐ անգամ՝ գնազր գագոգակր *թ 
փաւՀ*պա Լ^քդաՆմսա. • և. ար գփ*&տեր գա պար* աոխ֊ 
ծոլց ք *մնգ նսակր ւ |* էֆամ* աւուրց և (Արը երկու. աէաիէ.^ 
ծակորխնս քմիկանօցթքխ Հև եղ. ղէաաա յեկեղեցքքԽ Հև ^ 
սկ » 1րքէկ պահկպթ ղպաաաիրաևո տեաաՏև մֆրր*յ (\օԷ 

» սղշպ ոչ^ո&կթ* երկեցաբսծմրլ ղչթղյրայց վա& 
մեղա$* ծաոպքր. եզքպթ * |/<– օգսէրէսէթ յէպթպմՀ«» ղՏակյ 
Գ յոքհ* Խ1 

ք|՝ԱքՋԵԱԼ աոփց 0|«քֆքք&Ւ"* յ**ք0*Հք 
եէոստանգեայ, ^ կր հ*թքք ՝փմեիցք սարթ ածածն/Խ Նա֊ 
րոքգթկոՏ&9ի հ**(Փ հոձգեա* ^Հ/Խ^կամիղ քԼգ եք± 
րարմկոր յՀ+քիթաԷ* էա*4*1քլ գես* և աարփրլ 9ի 
թսպէլէ յորմաաՐ էրչստ ՝ի գՓւքս Լ. ղՏաղթպէ ՝ի*Աիր 
ոգքկաֆոք մֆնչխ ՝ք* \.պ^ հեոաչյօո. փաթպյ/թ օր 
կգցր ^ վ^օպք մեն.1պղխ և. երևեր 9ի ճսձապպւհպւքեխ 
մթ*չև՝ի տեղին ք էպւ եգպթ Հա* յերկիռ « 
\ 1ն*. ^ նաոկք ֆ փարափա պերգիա* և կֆե 
յպքեմ՝ փարախի Հ**է**Փ ա^աւԺս/է * ^^ 4^ 

մէին տռևևէ հայր * ծեքի* աՂՏ*էՀքէ ք* ^էք4 
հ**Քֆ *պա*իե&% եդքարրս կա*ֆ*Ր ղի քարիր գմևղ+ 
չէ^՝ հնգո էաաՏսազ^ անձանց * որս գ*քրծս ւ#՜4 
հարցն կ և ածաղղեստիցն, իբրև զարթպթ* Հֆտմնխա 
և ղՕ\*փֆ<ա ևիբրև գիիմքոքրրա* սրրամնքրալև գիհե"֊ 
***4 ւ ^ ^ <ւՒն❁*էՀշ 
գադպրկքխ ղխսպթմ՝ *նէ*արս • յորմասՐ եԼ 
^ կ&հ քնմենԱվխ քւքՀնադ****»ե\ ղթկքիէԼէ աճկ չխոսի* Տ 
$զլ~յոԽփփ ինձ մ$գև յերիա սաարփ^ղխ ^պչվձս 
|^9 ւէ ք^ՏՏյլ կատքի ած՝ ղ*ցն Հնձվեմ՝ աօՆել* ^ ք/ծ 
է*Հաաթ ք ծ յասուջ կ/>րպկկխ հ^ՀփգծզտԿ ՝ի ^ *. .՝ ■■* | 

,| ^ «®* անապատանար, յՀ&րակՎ^ղպփնսԽաՀՀ,*&**% 
(%աա,նարաս • ււա ֆնրե յաւա.լք միա֊ւՐ > |«քԼ 
գանաեու. 9 և է հար վեա ևղկղն յոտսե իւր և Անաց վկ։րե 
յոտսն , ճւ տաեկր հոգս աո. րժիՀիսե , և ասկր աո. ա֊ 
ք/Տ՜էր կոծան պթ աո. նա Հանից/» սքկգամ* մարգ 
արաապթքք Հք&պՓ^ *&&**** ^ 
էքկ&րալաբրայ |\աո%աիաՄ9ի^\ծրդիայայըէքէրիւրմկ*ա֊ 
րար աեդ ամ* մի % \*սկ այլ^ոՅն աեաղթթաասոբ ք$ա*կԱաց 
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4ՈԳԵՏԵՓ 

նպա* . ք և աեէաԽկր հրեշտակ ա/ի Հերայ 
ծայարո/ե սեքէսնսյն՝ զոր կ**նզձմոպսեր ծերն և. սրրեաչ֊ 
պքհնէՓէւքՅթ է |^ւ աակ անս• սրսսաո*պ*նչյհրեշաակն» 
գործես աստ % |^ւ ասե « ոոեաան եմ\ ևև յոր* 
մամ* սրրեցԽս *Հք** քքնձ հաւփաագրա. ւ 
՝ |\^*Ա0Ն Հլահոծսզն սրրոյ հորն մերայ |)^ 
բոգի պաամկր մեքլ՝ վրան աբրային աբբպ և ասէր% եքմկ 
յ*քժս»Ր քքք հայր Հարաքսթ* սրրաքե\\%աՀարէպ և (|»է. 
րասիմաւ , ս&գ.&ղթ#ր իիոյ վսիմճմևեէք և աչ֊ ըաւսու 
ծեին՝ մինչև . ագչէեագ սորսորա պ> եկեցեգւսյն ժամահաց 
րպան% ամենեթեամն ժապ*ո/եքծ$ աո. 9ի աաևել ղմե* 
գևաքԽէ |>^ ձ<^ 4. 4»է* ևպՀձքծ» էրդէալ ^4. 

կեգթն* արամեչյալ.՝ գի աչ* սահ է վ*ա նախ 
յթան գերսնեի* ի կենգագղյս♦ մսխսեալ աաւմահք&ե մեՆ 
աեչյխ և սաէք ♦ աքի ք ծղրայի * և աաւր թձ »ք^ » |^սև 
նա ա+մամայե յւսրեսփսե* այիոէՅնեաայ գծերն * |^ս» սակ 
Հեա ծեքն . ննջեա էսիդ և հսԽգիր մինչև գայ 

|1/ք՝Ա8Ն։ #|ճանիկլ ընգ աշակերտս** իւր եկնյՀ \գՒք֊ 
աաԽփփփ է ն. տեսսէնկ այր մի կպրՒ օրԳաաեալ֊կա/ր մերկ 
*ի վոդոգե և ասեր • նւուր քծձ և ողորմեցաքէՈՎէ է |\(. 

սկ ծերն գաշակերամն իւր • $թեսս/նեթ գրա որ սթնաչս կ9 
՝Է մև& շաւէէք, ՀսոֆտՅ՝ –էրո.ցս*ևլ ձ&<Հ պյխյասոքա է |^. 

նացե ալ ծն՚րե աո. Նա ա%։% • արա՛սէքր աո. էս է չոէքեԷէՒ 
րեշ արՕ&էքձնԷ դրոՎ. կևրակրևչյաքՀ« |^է նա աաէք 
գնա « իինչամես 9 ս>րքայ9 աեամնես գիա մերկ էս խինգէշ 
իեմ\ և. ասես յՒ^ էն ուր թնձ որով գեեէ֊ արմաւէրնիեԼ 
կեբակրիմՀ քայյյ կսփէյըես սակաւ. մի $ |^ւ աէխարկեայյ 
աբրախ աշակերտին խր\ և եկթ* ՝ի սապՓյճ* \)ճասրկոս 
արտարոյ Լակոտին ,' Խնդ ոմեկր և • էԱյարկս խր կոյին հ 

\ 1 Ել Լքր1#ե հայրն՝ ք\+է*ձ*իկլ և աշակէրրՓէ ք/*.ր յ\\դհֆսաեդրքւա , և 
Նա էր* Ներքև **յր *կ ՀհյՐ ^ *^/,(՝ ՈՐ անկեէձչ^ կ***քք կ ՓոՀք+էե ^ ձայներ 
4 ափ*եր 4 ա*Հֆ ոզ*ւի»քու.(3՝1ւ ֆնձ ւ Ներե յաշակՆրա Հ*–ր • ա Նսա%&է 
դՀլոյրԽ • ա*ե4՝որգէրակ , պֆ –։4ծ՜ չափ ոլ.%Է սա • և թկ կամիա 
ՀրՆ-աՆեջ ե* Յ^ՅԽ 1» **»•* * է%ձ է էքք. *էեա3 եերԽ 
և ա՚ՓՆ գնա < պպրպթյակր ե**րփ», եպյբայր, քք 
*կրմաա.*յա4րրե ^յնրնե^եք և Հեր*ՀրեյայյԽփվա* » 4*5^* 
Ն քքՆչ. ՀթֆեահՆ* աա. քա9 հ~/ր> «–Հ–» # 4 «*|*փ աե*անելոՀ գիժ 
քք^Գ եաիէեդքե* յթՀն հ այլ Հակերես* սակաւ. էֆէ 0աքխժսոէ գԽս։ 
չյթԽ ը%Գ.%4ա *եթ> ե-աշփկերսձ, իւր արապֆոյ վյսպքէ^ե յեկՆփգխ 
0%արկսս աա֊ե աարանչքն գքքփ կփսրի%յ՝ կի՝ սճնթ եբ սենեակխարա ր*\սկ 
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44* 4ԱՈէ% 
և աա^ցեևքե* դապարէա քԱ աա, ատբաց* |/է Փա֊ 
յ*“Լ՛^ *ևԱաֆ$ իԼք՝ էրթէր Հևրքֆ յ*աֆխ^լաֆ1 
կր չաւֆչ՜Լ– թա^լ և %ա*Տ>, 4 պաա/իէպքէԽ էրՀթ 
կի*, և ՝ի թէրրաճաք խք% հո&ևալյպձաթ էրա Հհպցէ* 
Լ աակւթէա* աղօթ» աքա ՝իՀէրրա/ ֆյ\\ք± ձքծ 
աշ»էկ1րրձւ իւք , (ա/ք և աակք* գաղս&ֆ ձա*.այա 
խ.րոձփա&» կԼնգ*8փ կ աեր է *չ֊պ պրՅաշաՀևէՐյքհ֊ 
ն*է–թ՝Հ ք*քք* խչյ |^«. գ%աչ/թ* է էցֆ ■►•V» հհ**֊ 
դացա». Հւ&աՐ մևծի ԼՀևպֆցւ*ֆւ. էքաւ-հրյ^ժ կա.շպՀ*% 
և. «ՀէկէրալդԱպւ ՝ք> աէսՅձպւ արբայ% |լ՝է4^՛ 1^4՜֊ 
^աէ նէՏսաա֊ըքճ* ||՝«ւքքո« աաս»տեաՀ» և էսակ .քէեք^ք ըղ^ 

հէոհ և էհե ***** հր * ~*~Փագհ՝ 
ք^րդխԽ իպւ ես էրբեյւ պեա բաֆա֊քՅէքԼ ք ես էպէրալզ&հճք 
աէւժամաթփ ա^ացա*. ւ| ա. եպէւ աք» ամենայե Հ>ար<^ծ« 
և ^եալհաթապեաե*՝Հսքեթ*. թպքԿև Ո&էթ՛ »*■ էրէծա 
&ա փֆ&ալօա «4ք* | ««-«& *ֆ \\կխ–թ * ե. յաքա.^ 
ցևալ&ևքԽ աշակէրրաաւե իւրաէ կ. թապա.ւֆ *ֆ հաըքա 
գայթ* զքթէ ատճաւլ պփրհնասթխՏէ ձէքյծ ♦ ե֊ա4երԱայ* 

4ք#& Հ**/*– 4–* 4 4Ա. *%<* . Է*. ՀաԼԼլ քի աԼնԼաքԼԼբԼա -Լ 
ՀԼրե դ&ախալ իա-ր և ԼայեԼրԼ , յպսո֊մ՝ կայր չամիլ 4 %*•.«.% խլ Լ 
թ»*–ք~ Լ Լրիա գանկա աակի , և\Լհա% ՛ի րԼրա%#յ ի*֊ր*յ այլ Լա Հրի* 
գ.*1Խկա *ակա*յ և Լա պայԼ Լա յծԼրԼ Լ աակ • ադրթԼա ^Ա, հպյր « է«. 
լգլ ծԼրԽ աա« ասակԼրա& իսր և ադթայրԼ աակր* աԼաաԱէ* , *քք^4» 

Ա ք ծածաա.կ ծաաաչր *Ա • կԼԼդաձփ Հ աՀր դի Քձ ք^ձ 
գ.արձո$յիյ ՛ի %ա յաակ^այս յայաՈաեկ , քք 4ք 4 * հէ «««քք 
կմԽաՀամԽ պա*արիարգփ\ հի^աԼդայատ. ՛ի յթաստ* աաէաափկա՚ի քԼրդՀԼ քՀր~ 
4> 4 ձք&էյ»*– Ա* Ս*–քէ«» ա*.Լա*արա%քզԼ Լ ա*Լ չֆա. կաչԼայԼա 
ք«* էէր էցր> և *ա գիյե դձԼա% ի*.ր *ի յաա.ադ%Լալ ֆԼարգ. 
Փ" և ր^շկԼէէյիս՚եափա^.» Էւ 4ա աաատԼայ պԼաայՀյա էսր Լ րԼրքԼ տ^ա 
ապաշա\հր Լ րա*Խա^թր • Հւ ադաթ Լայ Լ ևգ. դձԼ*% Էւր ՚ֆ վԼրայ 
յա+ապՀԼալա+դ^^ ադլայա*. աա^աձչքեր. 4 վադ^ադակի % 
V V *2/՝ 4 է4*» ՚ք աԼնԼաակ խ.րւ Էլ ^ <ՀՀՏՅ* *Աք &Գ •***- 
նայհ էթադատԼ < էլ լոս Լալ քա/ս պապ%՝ Լլ դ%այ ՛ի էաԼաաԼԼլ • 4 
ձք4 4^. 4^. ^ վախճաձԼալ էր* |^|ք^ ոՒՒ^ *~֊ 
րա աՀԼնաչքհ •ՀաւԷ*էթ* 4 (|4^«*4ր Լ* է Լ Հլ ԼԼրԼ Լ բա դո •.հր ՚ֆ հադոաԼյք 
ր&ք– ^(4* 4 Լկին ՛ի թաղու ա» %որա Լ պ»ՀԼԼյրա% յԼրա%Լլ.այ% յայԼ^ 

* ««..■ ա*Է# •ր^րէր* 
4*^7 ՝4|^<քւ •Լքք^1**»ր 

X^Ո^0^V V 
^^րքն#^» ՅԱք4»( *ծ՝Հ # «ր 

^ր11^ էր^*ւ ո«^ւ է«*ք$4 էր»^ ^ւԱէ^րրս 
Հ**Հխձ0 *կ 4«*ճ աք ահհայՆՀա հ*,^ հ^9 V**–** է^հէ^էւ* ՚ 
^ք9ն Կ &+ հԼ*Լ՝%*յԼպկ* Լդձի*դ> ։ 
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• ՀՈԳԵՏԵՍ 401 
Հթպւպ/ե անդր ժսդավէցան գա<յսսթքէ րապմՏսս , էս թա^ 
դէքքթն դնա մէրձ առ արբպյ ՀՀ՝արկոսՀ ար կր փսան 
յքո/ար * |^ւ կք> փպտ նօրա արա/կ*. պտ խնդրկթև ՝ի 
նմէմնկ ակր ք գնկր 9է յէմնցասարաց էս այլ ասմէըկ և տայը 
հէսանդաց % « էբէսսսն և. ասթ ամաց կատարէաց 
պՀար* խ֊ր * 

1'յՕէւ^ վաաև աբրայ (|ոնմսոսէ հօրն ^\Հէրնթ ասկչայ% ճլ, 
թկ ևրյւէՅն գնայր ՝Է \^ամարէա ♦ պատահէցթն նմա էր^ 
քհԺ՚յԷթն֊կամկքՏ* գնա սպանանէլ, մէրկացաւցէսդը ըզ֊ 
սսսսէրօ ԷսրէսՏնց յարձակէադթ ^ վէրայ էէրոյն • և. 
■յարժամ՝ 2գէցթն հարուլ գնա , էքեաց 2էպ> նացս* ժամ՝ 
մի անշարժ « |^է արարէաէ ձեր այն ադօթա% արձակէաց 
պնօսա , 6ւ 9է գնալն դոհսԽայթն գայ $ 

()\հք աքն նա ակր 9Է վանս արթայ ^Հէտրոսէ մերձ 9է 
սուրբ Լ^*րդ<ս/նան% սփնաՀն նորա *| յէկոդայոս • աս պատ֊ 
մկրմէլև ասկր՝ թկ յարժամ"նաոկէ 9Է Հրաշիթ–, 4յէ 
թէՏ1& աոատէցպը էրխ էպբարա ՝ի պսՀաժն 9Է Ամրբայիդ. 
և ՝Է շրջնքն ընդ անապատն մպարէցատ 9Է ճանաաբարհկն 
ընդ անքճոսկա » և ^թայ կարատէսդթ աչ գասձնկստ զօր մի ♦ 
»&պթ "ւոթՀլՀՀլփ *ծ ^արէա–^քն *•դխ*շշակէ& խկ–Ն 
գ/ևպջյւչյկարկատ ՔՀ&էԷէձ յսԱապէսաքԱ ծա*, 
•ֆ յխ֊*փկթա>, դադարևչյստ խրստթ&շֆւք ղթ ՝ի •/&•$֊ 
ընգնավէս %Է աաա֊էրթն էս կարէնկպթ մէամնէլ* և. յար ^ 
ժամ՝ ննջէցստ | էգէս առ մէ*լ հրաշիթ * և աէսի քրհոր մի 
յէ քրով գի գէղցյր է և. կայթն էրկաթը ամանը առ ափն քըյր*. 
հսրթն փայտէղկն րաժակաս % |^ւ էս սկսայ աղաչէլգմէ 
9ի նացամնկ էս ասէմ\ արասկր , ակր , և. ա*ասր քէնձ սակասէկ 
մք * 1^1. սկսայ ադաչէլ գմիսս այլն , և ասէմ\ արա սկր % 
ակր էմ% և տոսր թնձ սակասէկ մի ք ուր ք գի նոսագէալ 
էմ\ |^լ նա Ոլկամկր ինձ շնսրհէը միսս այքն* 
տուր էսր սակաս մի < |^\ւ նա ասկ • մէ տացուը նմա , գի 
յգյժ հէզգ կ » ըպյց *Հասն օտարութՆ տացուը նմա % 

յ*ձ1ր. ևլ և այձաքԽ ՀապպՀ* պՀ^ղ, Գ ***** » հ֊**»*Լ 
մքհՆաքթա փ&Հրաա. փա*.աթաև «ապօթիւտ *+է* Գ Ա՝*“Ր– 
էա*փ աաաըքեքձ % խաք կեա&թն*րա հր այթպհ" • ղրր Հ*ձև ա»ԽկաԽհր *մա 
*հրյ~*֊~±ք& , ա*%*քք ղափ.*".բԽ պհ*ա իա.ր և է&աշէրգավէ Հ*հք ^ք*– 
2ար , և չաՀՀչ, և թաշխհր ք"մ* հէէ–1*եԳաՅ՝է հԷ*^**Գ^"Յ** • 
գյթառաա—ձ» 4 ա.թ •/ կայԱալ^ հր *ա յ*Ա* » և Ժ է“^*– 
ահլՔց *սրաձաթրք 4 թէթ*ք %է*սժկաէ»կաԽ ա+պրքէնաւվՅի հր լ^քք*** 
րհէպ^ և 7ճէհա.թԽամր ւ 
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44* 49ԳԵ9&9 
և աակ ցձձրր* ♦ դաղարէա թձ աաա, արրաք* |/է ք4«և 

էէէն1էաէխ խ֊ք>՝ ևրկր &&րՓ 
4/* չամՀշև. թապ^ և. %ա*Տ* , 4. քաֆՏպթ* Լրկթ աք֊ 
#*. ձ. ՚/1 թէրր**6*պ (պ*հք հաեկալար&աթ՝ ևա ցհպցք& 
և աակէթա*. աղօթա արա ՚^վկրաք /1/ւ|^ւ ^լ& «Տ 
աշակԿրօձ խր, րցր և աէէկր * Հ*ձփ ք ագաՏտփ ձառար. 
իւր աձփած» կԼնգօ/եԷ կ ակր, *լ ք պ* Տա Հա**1ր*Րյքհ֊ 
նա-թ՜Հ ք"րա խչյ I/*. գ%արքԽ% ի նրի ա<ւար* հխյքՀ֊ 
դաէքաւ. ՀէձաՐ մէրծի կկէպկրւ.*թ * յա*.կր յզժ Հրշպքէ*, 
և աեկհ֊ալղնքպ։ ՝Է աա*ար "րթհք*. ||՝«|4^* |/ք^*՜֊ 
ցթա-նմէԱաար/ճ* ||՝ս^)^«օ աապրկա^ւ և աակ »րկրկքէըՀ֊ 
4տր* և դհ^ 1*Կ» ծք *• ~±>պջա*9հ՝ 
ղարղքաՆ իլր և ևրկր պԱա րյծաւք&թ,, և, էպէրալքՏԽաՏ»։ 
ա*ւժամՏսքԽ ա^այաա *1 ա. էպև. աք* ամենայն Հթաը*տ/&» 
և. քո֊էքալհ*ս/րա*քկ*6ւ՝յՀսրևաւ. քձպրկլ պկ**ք/Տ> »է ^ 
քա» փՀսևալ աա. ակր* | *ի \)կիՓ » ե. յարա.֊ 
յկալ ծէքք* աշակկրաաւէ, իլրաէ կ. րապաււֆ *ի ")«ք^ 
գայքԽ գ^ևէ աօՕաւլ պարհնա֊թքաՏ* ձէքյծ ♦ 1 ամԱնաք* 

^|ձ« |«ց տա*» 4 /է%4 ւ քշ*. Հ«4«^լ */ ահ%Տրաքհ 
ձ#|ր1ր քՀախալ է*.ր 4 Խայծեր* , յաբա.$Ր կայր չչաֆչ 4 %ա.ա% խլ 4 

4 զանկս ա$կֆ , հ\հհա% ք բհբանսյ Հպ>*յ այլ Տա Տրյփս 
զանկս սակւՈյ 4 հազաք։ հա զձհբԽ 4 ««4 • ազաթհա թ>Զէ 4^* է<– 
4քՆ ձ^/4 «*ւ ազակհքէքե ֆպք 4 4 «4ք« ահսան&ս, ^44» 
ք^է 4* ^ ծածս։,կ ծատւայյէ Խյ. կՏրԽգաձփ Ա 4ք քք ք^, 
Գաէձո^տՒյ ՛է յ*"հ՝–ոյս յ–յ**1աԽկ, Հ 4ք 4 * հէ աա*"1Հք 
կսնոմսմհ պժազփաբգքհ հք^անզայաէ– ՚թյաաա սասսփկա՚ֆ լհբզէ^Տ քդբ* 
4) 4 հբևհյթա– %մա (ք^ա» 4 »4 յ>«». կա չհացես 
գ***« Որ* անաւ.% կաըբ, 4 V» ք^ջՀր զձեաՖ էա.բ *Է շաւ.ագ%հալ լհաբզ. 
ՀՈ 4 բժշկէրսյէս %9Փ«<. > էւէա աապթՏրաց ղհ-աաաէյ* էւբ և բՏրյփն 
Փպաշանհթ 4 բ*.ն**Հթթ , 4 ^»ձ ապ*թԼաա 4 4ք. գքհա%ք էւբ *ֆ &ք"Ծ 
յ»< աըՀձալշ ա^ժա,ձչքե* 4 ^պքապակէ Ալ է|ք4* 
V ՚^քք %՝ 4 ք)»յ > «4ր%4ր«4 ^«.|>ւ կ ~Ո* &Գ «•*•- 
%այհ ցթադ*ա^թ • էքւ. լոսևալ^ քա^ս պապV 4լպ%այ *թ ահաահէրլ ^րա • 4 
#քք4 հքհ, հգֆա գկզրհ գէ վախ^անհալ կր • է»«.Հ*«.ա% պքաքաճաֆ V». 
Հր«# աւէհ%այ% յչաղպթհ և փկֆակ հա , 4 1լ Ահբհ և րաք**.էֆ ր հաբահք 
Հ&ք° 4 ՏրկԷն ՛ի քքադաւՓ» %ոՀա» 4 «քւհհՏրյբահ յհբաԽՏյէոքԽ յախ^ 

* * 41^ #*»էւ»Կ»1.աս. «**4» 4»^*^ ^էր* 
1*^ ՚Լէք"*»^ *»<»»^<րէ^»|*»1ււ4ք 

.4 ք^–*4^ր9^րքս 
ժ^ւ՚էք^#^. 3<ձքձ^ ^ 1րք(ր*րր ք<ք– , «ր 
ք»*1»# ^րէհ» ^ ք^ք(< ո*^ հԱէ^րրս 

քյ *ք –»43»^1փ– .4–**, է4*, ^ (^Ւէ^ն1 •* 
Հհ/Էհ* . 
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*(* * ՀՈԳԵՏԵՍ ՀԱՐ*Ն 401 
^թթսղլպքև աքնդր ժողա/եցան գոհոլթի բագմաւ 9 և /Յա^ 
պեցքէն վևա աՌրրձ աո. աբբայ ||%արկոս% որ կր փատն 
յքո/ար* |^է կր Հարթ նօրա այսպկօ. պտ խնդրկթե ՝Է 
նմՏմնկ ակր 9 դնկր 9ի յանցաւորաց և. սյլ ումերկ և տոայր 
հիւանդաց % հ ^ետ երեսուն և ութ ամաց կատարեաց 
պՀտղա խր • 

|\Ս էին վասԱ արքւայ ||ոևւքևոսէ հօրն ԳՀԼնթ րո.կլա/ճ էր֊ 
թկ երբեմն գնսչյր 9է \^ամարիա • պատահեցին նմա եբ֊ 
րայեչյիբ և կամկին գնա սպան անել մերկացա.ցեալր 
սուսե՜րս էւրեանյ յարձակեալյ» 9ի է1էքէհ/ եերոյն ♦ և. 
յորժաւՐ ձգեցին Հարուլ ջճրա , մնաց ձեոր նոցա ժամ* 
մի անշարժ * I/*– արարեալ ծերոյն աղօթս՝ արձակեաց 
գնոսա , և. 9ի գնալն գոհէմնաքքքն գ***/ * 

( ուէն նսակր քի վանս աբբայ 0|հարափ մերձ 9է 
սուրբ ք |արդս/նան* անուն նորա յիկողայա$ * սա պատ֊ 
մֆր մեգլՏւ ասկր% թկյորժամ* նստկի 9է Հպռայի(3– , երԼ 
բեմն սսւպթեցստ երիս եղբարս 9ի սրԱշտմն 9ի $մրբայիդ* 
և 9է շրֆէքէ ք***Ղ մքնասբստն մպորեցոտ 9է ՛ճանապարհկն 
քձնդ անբնակս , և. ՞Խքթ կարսաեոդթ ոչյգտամնկար զօր մի ♦ 
•^նտպ^Բ^Լ^է^Լ^է. Գ ձարաւսքե և*իխպէշակկն խեղ^ 
գեսղթ ալ. կարկատ –թհքԺս յսքնապատթ» ծ*աւ 
4 միւափկթնա , դադար եցպթ իւրաթմե^ւր ղթ 9ի 
ընդ նոփնւ %ի սաուերթտ և կարծկստ մեոաեել* և յոր֊ 
ժամ* 5*նջեցստ | եղև. աո. մեղ հրաշյթ • և. տես է քրհոր մի 
քէ 2էլՈէԼէՒ գՒՂՏ^Ս 9 հ**Զ$** երկայր ոմանց աո. ավքն քյլր֊ 
հոր(Տն փայաեղկն բաժակալ ։ |#\ւ ես սկսայ աղաչելգմի 
9ի նոցանկ և ասեմ՝* արա սկր , ակր է և տուր քքնձ սակաւիկ 
մի • | բւ սկսաք աղաչել գմիւս այլն ք և ասեմ արա սկր 9 
ակր իմ*ֆ և տուր թնձ սակաւիկ մի 9 գի նուագեալ 
եմէ |^է նա ոլկամկր քէնձ շնորհել« |\»է ցնա միւս այլն * 
տուր իւր սակաւ մի « նա ասկ * աքի տացուդ* նմա 9 գի 
յզժ հեղդ կ 9 ք&այց վասն օտարու/ժՆ տացուդ նմա է 

•Շա%կ. Ալ և ամմեաքա ^ապպՀհ օրհէփլ Է ՆԱմեկ » Ե«, հանԱալ պՀպ.ա 
յթէնպատ, աէևհ՜աա. փաս.արաՏԱո+թֆIև ապաթխափ Ագին *ի գևրԱզ^ա^էֆ Ս՝*»/Լ 
կափ աոպյնթ, • քակ կԱանթնորա Ար այապԱա . ղ*ր թ»լև ահկն&Ար %աէա 
*եր յաա.ա±րհ , աաձոյր ղա*,ա*,րԽ պկա,* իա.ր և &աՀ»րգովէ պ^եր 
ձաար է\ա^ա% և շր^լ. և րա,փեր պա^ա հֆսաեգայէ Հփէ^ե գ^ձաար&է էէ 
դյթսա.աաս.% և ութ աաՐ կացեալ Ար ՝*- յպ/ս պ֊*րե , և քք փաա% կարօա 
աերաց մհարաԱայր* ե թկթԽ ժուժկալակաԽ աաւպրքձաւթր Ար քՈ**» 
րեալ 4 2ճրեաւթեաակա ւ 
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402 ՀՏԳԵՅԵՍ <ԱՐ*Ն » 
արաքկո ՀևորհԼաց թ*ձ, և կտա. սէքեաՀկօքյՏէգ խ&կթ։* 
|^լ առժամայն ւԱրթ զօրսոքէւտ և գնւայատ ղևք*քա աւապա , 
|ւ «ալ սշ^ևս արքատ մխևշև հաաւտ յաշխարհէ 

*^ՍԼ8Մե6ՒՆ՛ ՝էհշնէ9 «ք^յ հպ& |)՝հ–թա»իաւի ժխ*. 
րաեակ&րտքա*խ% էրթ ԷյաաւսՀ֊ տան պարուրս գաք* էպև ասա 
ոՏն ծէրլ> | աեաւե նորա | *նթա.ա • սա յ ամենայն աւ-^ա 
էւր պահս քէնէր ՝(* 1|ա.ա1^աէ (ՀևրբևՅն ժամա– յո^ 
յաս/1 էր յաէՍապաաև , ահա աա2Հէկտ գպյքն %է կայմանան 
յաքեափկ , և աեսեալ^ քծէրն ոՏՏ ՝ի նսքանէ՝ մե՝րկսսյզյ 
պսա֊րն էւր կամեչյեաէյտպանանել փ§ա ւ ձԼրԽ խ տաԷհ, 
սանէրյև գսարակքխսսն ք» գ*ղ% նայէրաւ. յևրկքՏա և. աաէ • 
ակր . **ԺյՒ հավի Հո* 1/ւ աօ-ժաժայև ևր֊ 
կէրն պաաաս»էրաէ~ ևկա֊լ գաաճէկն » և ծէրրն փրկեյաւ֊ և, 
էկն ՛է փմնս էւր փաէսաւսրէյաէ զած » 

(1)Ա8Մե8^ մէրզ^վասն այրը այմևմձ ձէրսյ յայաՐ 
փք&փց հէԱթթե է֊ ասէրն* էրթէ Էր ՛Է սմա մէայնակեայ §ֆա 
անսւն 4|աւ^ւա , հաավմՏսյեչյէ աւըյաւ* , նախ տան քսա^ 
կաւ. աաոարս հաեգա֊ցևալւ \քրքև1րՅ& քնատ յխգ բէսնալ 
կիրսն Հ և. յա տատանոտն նքէա մանակ մէ փպջր , և, յագյխ 
մԱնէ ասսսսնայէ կսխեսսյ կԷ»ԷշԷ պմանու.քն 1ւ սպան խաւ 
$րտժԽալհա/քԽ <1)աւք» ՝Է վկրա/ արաքիկ, է-պրպշկալ 
յս/նապաան ՛է **էպէ մէ սր կ*հէր Լ\արաաՏաձ ք քէ սՏպ 
էր քտւէալաւնապատաւյպխ » աշխարէր վասԽ մանկսԱն յալ 

«V»**# ի 4~*փտ *րո հպ& մեր &4*դի*՚փ *. 
քՅԷյաււաջ ^«4 ղասսսպա պաայս եպև ասա սՅ&* աեսմե %սրա Ա%/9«սւ» 
սա ղամեեաՀ ա*.սպ$ս իա,ր *ֆ պահս ՀԱք ՚ք Կսւսփըս • Աքք/ք. 

մամհէ-յսրա./ էր ծ երե յաԱապաահ և կայրյաղ&թս , ահա աա^ 
*էէք *~յ* դ կողքանսն յպխսփկ, և աեսի% պեևր\ >ի աարանՏա% 
և ա*> դ %ՈՁա\է լ֊ր֊գ՞յ* գհ՝*֊3 Գ Հք* +ք֊ 
կայսաշէալ գսարև սր^թարկպք գայր սպս&աԱրՀ 
կէփե– էաէրս պսարակքՏհսսկ սրամերկ արշաւա%հթ% հայեյաս յերկէնս և 
ասէ • ակր ըֆսսա^ս %Հրֆսասս , եթկ հրամայեյեր սԱսպկս կաաաա 
քփլքեձ, **$>Ցթ* կաֆ ՀԱ* Ե*. ասմամպ/Խ երկիր պապթասեալ եա 
կ"*Լ պաաՀիկե « րեկերակշաչքե %սրա աեսե֊աԼ ղի աեյայա եղե 
1%աէքէ^ գՒ*յ1* Գ 4*րայ աեսձել ղիղ*, և սէէաքե Հա ըեկղմեալ 
Գ Ւ*ք" է՞է՚էէՓ՛ 4 Գ^Հ֊եա գնայր *ֆ խսրասս+ղֆ աեգ» 4 *ի գսղմսձւ 
^ՂՒՊԼ դարհսա.րեյա% յոյմ՝ ղփաայեալ թէ հասե ե+րսթ սրթհք է». 
ասա հաաեյա*. * էէ ձաքեկի\ սրթհք էևրսքե • աղփթեա վաաձե մեր 4 
վք պաասա>հասեր և ղմեզ^է է«. աղքեպկս մեծա«. երկիւ ղի*. գ%աղի% , 4 
ծերե իրկկչրսւ. *ի սրղյ սարակքաԽսսքԽ և եէե *ի վանս>իպա 4 պաամեսպ, 
4 պաԱեերիա^ փաաա^սր աաձէիե ղքէծ՝ այ% սր պահի ղսիքեյիէֆ իւր 
յամե%աՀ մկրենսշյիՀ յերեելեսգ և յաներեսավՅիջ թՀաՏրսյա 
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ՀՈԳԵՏԵՍ 403 
մէրնախի և սակր* էէթկ էրս արարք» քաքօծքքւՏ մա&կս/Աե\ 
և. իքէրե– յսսրմեոզյսՏևիմ* դաաասբսրտիլի դասաատաԱեփ 
|յ«– կր մերձ սսւիւծ» և ^|աէրօ հաեապագ էրրթստյր 9ի 
քէեակուքմի աաւիւծաՅ* ♦ սպաոնայր գա/րացուցսէենլ ղնա 
Գ ՀհՀհ/ է**» ւէ յ^ՒցԷ *֊ է^րծտ^ ՚Էա * (հր,*ա,Ր ^ 
ածս է-թկ աչ /թ»ի , սակ աս, քխ/խ • նեջէ–ցից յս&քա 
ոիւծուս9 և. յորմամ* դեայ 9է գնան ըմպել քուր1 գածալ 
հԿՓյկ քքս* (^ք^ա<^ աԽկաւ 9 յնա սակաւ մամեւ էր^ 
կերսլ աոփւծն ամէրեախ ըաւթ֊քլ ըստ %մս/եսւթ1է մԽր^ 
դա/ վապևաց ՝Է վէրպյ ծնըո/ե և ալ մերձեցաւ 9ի նա ա֊ 
Քմեևքխ* | ^այնժամ* ծէրրն իմացաւ նթկ ած խորհնաօր 
թաղու թի մնղաց իմոց ♦ և ծ էխ դարձէրալի վսէես ժէրր 9 
պատմնաց յամէրեա/ե յօգաւա և 9ի հսաաաաութիւե է 

(^Ա^ՕԱՆԳքՒԱ գեացպթ ընդ աբբայ կ^\կոդոըու 9 
ար 9ի Հֆարմե *ի սուր/ճէ |)օ^^ » |#%ւ պա ա մնաց մնյյծն/էե 
էս սակ ♦ հրաման սուի 9ի սուրբ հօրկն մնրմկ Աճկոգօսկ 
յաեապաաաւ ար էխ1է սուրբ րադպթն *| \րքասսսփ *9ք մն^ 
րոյ էքեա/յ էւ գաքէ անդ ծէրր մի* սԽաւե նորա ^^րքաաա^ 
փար # հսաքմայնցի այ գալ % |^|ք^քքէ&ք ծոմեր և. սանմ\ 
րա ակր» հայր % և֊ ասա յմս/եկութէր գործս .թո • |^ւ. մնծ 
միփթ արութքտ կաս. ծերն , պատմնաց քէեձ և. ասկ * չուը9 
որդնակ 9 էրս յսրմամ* ասք» բայում* քնրմութք կրմեա^ 
լարսւթն* ղաւուրս արգնըսկսէե չքխկի 9ի կաեմմե ,* և 1ի 
գփշէրէ նրթա/ի յասյր սրբոխր անԳ էւ 
այլ հարթ և կատարկքէե գդէշնրայք/ե ադաթմե« և. աքէթ 
գայթ» յայսմ* այրի 9 ըստ համարոյ գեկքէե 19/ հարիւր 
ծոմեր է | Հմեկր այրն աստիճան ութ– և. տամե 9 յիքէմենքե 
ս/եգր Յէսցիե նղ/սարթն 9 մթւչև այչքկր փայսէե արհնսԼ± 
թկ$մե ժամէսհարքէե) և. ապա գ*9/եքթ *Է հասարակսդխ • 
1^. կր աքս գործ մեր բայում* ժուժկպութչէ և մէաա^ 
դիւրութի իջոէեէլ յաղօթս յպ/Փ* • (\աւուր միում* 
դև քէե3 յարմԽչքմա/ե սէնաիլյ իբր թկ ամէմեաքե յասնսկփ . 
ագ/քքէԽկսէեթնդզթ կր քքէալյ և մի էֆ 9ի%ոցաեկ փաւկքէե % 
աքէև կքէե որթ սչվօուկքէե է |^ւ աէրնի էրրկոԼա աքս ՔՀ2*֊ 
միդս գյքծցէրապս և պաճուՏՆէպս է որթ պսսՈրաաակքխ ^ 
կէմեթէպմե % Հ^սքեմամ* ամրմ* չխոսս** (խ^իևդձի էՆ 
կսԽթկդս ասա9թսխգէ ոլկ բաւակօքե արա սոմենլյսք 
գաճ4 պօթէղյ |^. նդթա ասէ/ե. կոէեթնդթ» աի&գ&կ 
հարչխ է/ե % *\\ար2նալ ևս աանմ\ և ըեդկր ոմսխթ վսքչ 
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404 ՀձԳԵՏԵՕ 
էւկթք և ոմս/էտ ոչ* |^ւ ն*տա ***ս1քն ♦ կամեսցքթ* և, 
ասքէթև* վառեսցքէն » հ ^այնժամ՝ ասեմ՝* վչա*ն սիրոյ% $աա*^ 
ցեթ9 վառեալ 4 թե »ձ։ |^* ն*տա ասեն • 
աղօթեա և մեր վառեվխ վիոքն * | *րեմ\ և դեռ և** ա+ 
ղօթեմ| մքէնչև ցայժմ՝յ/^ձ ^ *սյս*Ր 
բանից եկեալ ա*ւ իս ոլ գղթ տեսք» է. ԼՀայնժամ՝ աասացի 
ցսձՏն իմ՝+ %^\րիստափ*փ% եթե կամքա կեաԼչ աշի»ա*ս*մես 
առաւեէ պիտ*$ 4 * |^*– ^ էքսպիւն նրոշեցպք *է փմեի»իտճ 
ղՏնացեալի քեա»ւն | ^ինեայ % ոլ ք»նշ բարՏեալ (Աղ/9 
»սյն ղոր գցեց ե ալն եք» $ |^ւ յեա առնելյքե »մևգ ամս յխ. 
սաՏ» ՛ի հսկմունս, եկն առ էս Տայն էլ. ա**ե • 
փոր 9 գնա %Է մխսբէսն ութէրե րո%.*Ր պ»ավ~ րարսւթե քան 
ունիս 9 գի անդ .կատարեսցի»լ Ընդ հարսն րո * |^ւ ահա 
եկէ այսր • |^ս. յսրժամ՝ ասաց ցէս գամերնայմն , յեա ւրպ. 
կա*֊ միոյ հանգեաւ առ տեր * 

()՝*ԵՐ "ՏՏ նստեալ *ի փարախ եղեգնոցք&ք որ ե է 
սոլրր գետն Լ ^որդանանու , (մնուն նորա \^իւր*սկա* 9 և. 
եր մեծ ծեր այ* |\ւնււր եղբայր ոՏ* եէխ յաշխարհէքն 
ՀՅիսրայոյ* անուն %որա |ձ+ե*փս*Ասս » կամեր հաքցԱե§ել 
գծերն վասն մտած ու թե պոռն կութեր* և սկսաւ ծերն 
մսւծանեէ գնա յիմաստսւթիւն պարկեշտ բանխվ» * |^ւ 
եղբայրն օգաեալ է նմանե մեծապես 9 ասեր *է*ա աայս^ 
պես • տեր աբբսց» ես լքաՀի,արհՀ* ի9^ հաղբրգեէ րք*դ 
նեսաորէանսաԽ է և վասն սցսր պատճառիս եկէ բնակել 
ընդ փեզ* |^ւ յսրժամ՝ լուաւ ծերն վասննեստսրակա^ 
նացն ; տրտմեցաւ վասն կորս տեսքն եղբորն * | մասանա^ 
ցուցանկր գնա և աղաչեր» գի *է բաց կացցկ յայսպիսի 
վնասակար հերՏուածոյս և եկեսցե *է կաթողիկե ե֊ յ«է 
ռպթեըսքլան եկեղեցի * \ *կ (խտ և պայս թե *լ կ*քք պյլ 
փրկա֊թի , բայց միայն սւղխլ իմասսաւթէ» և <հս*ւատալ 
ճշչէ*պ»ստւթբ% թե .ածածքէն ե սուրբ ՝կոյմն ^^Խրխա/% 
Հյչւեղյսսյքքն ասե ցծեխ» ♦ թկնքյգպե** * տեր "ՓքՀ/ք * *քՓ 
՛Է՝հերՏսւածն,եԷն՚9 օհսկին եթֆբնդ մեգլսչհսպսրդիս է 
Պէւկեցցես* են թե գինչ^աննեի ողորմելիս >,ոչլ գիտեի* 
սպաչեսցա^լ Հէոեյթ # ղի գործ մի կատարեսցե ք*եՀ թե Հր 
ե ճշմարիտ հզ*ւատն՚* |ք^. ծերն ուրախթւթի ընկաչաւրգՀ 
բանս եղբորն էլ. ասքկցնա * նիստ փյպ/ր ե յուսատկք 
ար. սճյսցս^եքյէեդ^ղճշմքսրտո^ թբն * |աղաչեաց ծերդ 
ղիղբսցրե Վ եկեսցե ՝Է յէհ/րն ի*բ • ւՀէ. ^ Գ^Տյեքք 
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մեռած ծովուն ք աղաչեր փսմն եղրօրե ղած ւ |^ւ յաւուր 
երկշաբաթու յթեներ որդ ժամու, սմրամեկ եղբայրն ղոմէ. 
կաեգնեալ երկիւղայէ կերպասրանղր որ ասեր չքնա • էրկ 
և տես ղճՀմարաութֆ % | \աո. ղքճվէե և. եբեր ՝ի տեղի մի 
իրաւար > էլ գարշելի հուր և. 9ի նմա գ^^եստոր և ղՀլրւտի^ 
վթկս և. ք|\պողինար և ոմանս % |\ք( Տ**ա "ք երևե^ 
չրուն+ այո տեղի պատրասաեալե հերետիկոսաց և որոց 
հետևքէն բանից նոտրս % Հ\թե հաճիս ընդ տեղիդ ընդ 
այգ ւ մնա 9ի հաւատդ յտսյդ • և եթե ոլ կա միս աօնուլ 
ղփորձ դորա % գնա *ի սուրբ կաթոցիկի և. աէւպթեչական 
եկեղեցի , պոըմկ ծերն վարդապետի ♦ գի /Յէ գա մեն աքն 
փորս ո տան այ մարդ ՛և– օլ ուղիդ դաւամնե , յայսմ՝ տէրլ, 
ղւոք կացցե % |^ւ 9ի վերայ բանիցս այսոցիկ էկն առ. թերն 
եղբայրն • և յ որ ժամ՝ և էին ծերն , պատմեացնմա ղամե^ 
նույնն զոր եաես > և եկն հաղորդիլ *ի սուրբ կաթողիկե 
եկեղեցի* և մնաց ընդ ծերսյն յեղեգնոցն ամս չորս » և. 
ննքեաց թաղաղու թ եամբ % 

ք/ՐԵՍԲԻՆ մղոն ալ 9ի րաղպք են կիյէկեցւոց երկու 
սիւնակեաց բ եթե հեռի 9ի մի մեր անց *քեց ասպարիսա ւ * և. 
9ի նոցանե մին հաղորդեր ի սուրբ կաթողիկե առատիդ 
ըսկան եկեղեցի % և. միւս այքքյ որ աւելի ամս ուներ *ի 
սիւնն ֆ որ եր մերձ 9ի շենն ՛ որ կոչի (|ասիդորա % Ս**– 
րիսԽոսի հերձուածոֆ* եր * յաճախեր հերետիկոսն 
գա տապար տել ղուղրյափառսնճ կամելոտէյյամէրնեսեսՏն 9ի 
հերձուածն իւր .քարշել և ղրաղումս 9ի բանս իւր ձգեր # 
գատապարաեր Տւ ղուղղափառ սիւնակեացն • |^ւ նա յայ 
առյցեալ առպթեաց նմա մէնսն * ի հաղորդութ ենե ի*~ր֊ 
մկ* իսկ նա շնորհակայոլթեամբ ընկաըսւ ք և– առժա^ 
մՏսյն առպթեացնմանոյնպես յիւրմէ հաղորդութ ենէքև $ 
|Կէկնա (քնկալեալ ղսէւերիսՏնոսացն մասմն% եգ ամաեոտք 
ք ուր յեռեալ առաքի իւր , ևընկեցեալանգ ղմասԱն9 առ^ 
ժթսմայն չուծաւ 9ի քերմու թ կ-ն • առեալ և ղուղղափառ 
եկեպեցւոյ հաղորդն1 (ի*կեց անդ ք և որ եռայրն1 ցրաա^ 
ցաւ 9 և սուրբ հատի» մնաց անարատ և անթաց • և ամե^ 
նեքեան սրթտեբինք փառս մաաուցթե այ մերոյ % 

1/^Ս^Օ^ււՍ1 նմե 9ի հէնղոիգեքն զժպովուրգն տեսա,. 

՚ I ^էեամկբ՚Ոլ ծնքէն պհ պքէէէկո»կէէէ*կ ա-մէվչղի և յպյսմՏմեկ աէւԽուվքա 
յ*ր* խ»րթ և ա^խաաքէէֆ ՝Է փրկտս֊թք ա%ձաեյ &(*"Ձ * Ա/»ք– աաայէ% նա 
պխքկփպոսֆ1ր վա*% եբկուշ կա%9սնչք պաասւականայ՝ եթկ պաղիր "Ալդ*. 
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նկր զոմս&ա սև երէ-սհթ յԽտ հապսքդևցխ և քամս&ա 
հրսվաքրև^ալև ղկկա> արՀձսսա-շտ <աչհթ,և պէքսևար, 
էրրկո*. յ*ք>"Տ ՀՒք*հք եհ1&* (էօոհլասս&էՀ աևսս&կք յՏ>«. 
սա ապիսաւկ զգէց1րսղ, և ղ*ՍԸք վաս-էրալլա-Աէէվ. և րր. 
է/ացէրսպ^հաքէչքաևկր ց<կէքրշաօ/կաևօան որ հ"Փ* օսւնտՏս է 

*»ւթթ • և # 4ասաաացեաս հ% ևսպաաոաաէրթ, գլ աալ, 
******* * **<♦ ԼպԷ–կ–պւ~* կաակահևազ վաաէ» ա/լ քլ*՚յ ՛ի 

^աղպթքէ Էւ֊րաւմ՛աանել զայա դարն • 4 ակաաա. ջնրմապկա աղաչնչ 
անափ իմ՛անալ դաաայդե բան , արւշյ պոէ*մէփ եզն * փօ&քք քէնի է"»«ք, 
** աաակաչէ խարհրդայե դամններանէաԽ արբ »»# ^ հէագաքպաաթխն* 
աեաանկր դհադէ նայա աքաակերա թն ա Ղթ ^ յապթնալ 
դ մեղաց և ա պթ արդար . քք 1*^5 աէնաաձնկր 
ղնրեաա աև յղյժյեա հաղարդաՀթնէ , դա$անյ նրնաա կէքնալէթա 
ք4 ք 4ք«ք • «ձ* արխ.%ա^ա.շրա 4 կարՀրա. էակ դայլա անաա֊ 
Աք պպյծաա. ճրր&պտ 4 ապէաակ հանդերձէա. ս ամակք էբրև աանաւէն 
դմաան «քԱք* կէդկէն աա^մամաքե, և ամակր /քքէ |Ը>ք» փայլաաակկքն 
պայնաաա՝ մթլ **^ք V ք^ք“^ Աք» Ե4– ^ ^ ^ 
Ա^ է1^ է**Ղ™Գ 4 Գ՞ՀհԷևէ՝ Եկթ 4 ~ք* 4*4»«֊ ք». 
նայբ հադարդէլյ և նանա դնաաա պաայնաա, Խրնապբ և ապէաաակ հանդեր, 
ձէա. քեալյ 4 փ^ձ հապ*րգ1շյա%%% թեա*. էարաաաակնաէլ և դեն . 
•Ա» 4 »|լ կաեայյ բադաաՀբ անանց աձ Ժ“"Լ է^ւ անանց կէդնալ, 
ամանյ աչր արԷՀեայա^շա ֆ ամակթ չա*.աաԽարթ 4 դդնւաաթ արայնաայ* յֆ֊ 
նկէն * Հնդ ար դարմայնալ նէպէակապաաե 4 4«»ա. ադաշէլ դԽնյայա֊ 
ննլնմա թկպթնլ էյնն աեաակՀ. աքեպբէկ, ար այլ 4 այլբյէննքն դքնէ 
հէապրրդաս(&Թա * խ– «Հա ևկէէալաա. %ա հրեշաակ աէրաո.% 4 հրամայեր 
հարյ^ևլ ղդարն էւ.րարա%չֆպ>*յ% * նպէակապաան նախ ք^քք»«.յ 
մեաաենյաց կա%անցե հարցն աչ եգև նթկ աաայդ կր «4^ 1*ք »»»«»յ–«– 

ԱԱ յ**» հրեշաաէլև . ամէնաքե պար լրաշար ղԽաշանկ՝ աաայդ* 
հր ^–սւաքինն ւ ԱԱ 4ափակապոան ցհրևշաակ՚հ • 4 քձդՀր *Է հազարդևֆ 
ևրևկէ% երհպր նայա պայծաա֊ ք 4 4/» հանդկրհբ ապէաակ 4 փաշկքձ 
յհր* » IV*4 յ^4» հրԼշաակն . Հ«ո4 աաՀարէկ դէ ՛է Հխաա ևկնալ Հանձան 
պշաք ք»քծ“ 4 յԼկնձ—լ յա&նայԽ պպծասթևանյ քձրմ՝ արա 
աաաաա-հթ 4 րաղաւՀ* հաաաչանգթ, բձկձալարաիատ և աղպաՐա^թթ ապաշ, 
խարձյէն և խաաաավանձազ արբեցան և հաշաեյան րեդ &/, 4 ոափէաաե^ 
ցէն Նքա աչ ևա Անդանչել թկ աաաքին յարնյանայն աայեն թապաավթք* 
վաան այաղրէկ դ—էն աղարՎութք յԾ»յ և կան յփա/եմհեակ րաղա*֊տՐ եր^ 
էՒ՚Փ* 4 պարկեշաասթֆ և արբոսթր * ՀՀարՏացատ. ՛ի 4խր~$ "Ա–~էփկ 
եպէակապաան և աակ յհրձշաակն . »չ գ^ափէփփլնոյա զարէէաևա*Ր ՛Է 
**1**^. ր/ձ. պթա&շ~եա$ր քձէդ անթէւ. ագար^նՓք 4 ՀարդաաԷրա^թքքն 
%• քք»ձ 4^ "ձ "“"նջեաց զեաաա % այլ 4 աքզթան պարդևայ աթր֊ 
ՀանԷս արար ղԽաաա . |>4 յ*– հրեշաակն . յէրաւի պարմենաա գայդ , 
# ՚^քք 4« է"*֊» «^ք էնաւ.թի էարերար և մարդաակր ք. 4 

՛է «^րյյ 4 աարաշէարաաթթ անկաղնէն աոև նա , աչ թկ 
էֆ^հյն զշ աաանջխ9 ա*յլ և ր*թդա$.տէ ագարմաւթԱյաԷ կ պրաաաաՀք աարժանէ 
աանկ . քք աայնպկա տփրձայ Խձ դաշխարհ՝ յէնշև դարդէն էա.ր Հանքն 
նա հական նարա է մԽհ% *ր|» <&*** քճ*< 4ր4"Հք ».Հլ 
աա-աԱրլ * զոր մնացք նդյա արց րԽաթմեացան %մա% է արց ա*քահէարնյթ 
Փ*%*՝ փրկհ դն"*ա է պաամայ ն ար^ակնացոսացկ Հոաա հէ*ակէ ^ 

□ւցւէւ26ճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 



ՀՈԳԵՏԵՍ ՀԱք*% 407 
1^. ասէք յիա» • սէրաւթճ» և. այր&քէրա^իԽ և արխֆ»ւու.շպչկէ% 
պաեազսձ» մևղպքլ վԷրա*.որ1րաէքԽ էրն , պտ ոչ^յստակ (սայլ 
սավաԽէրցաե *լ^ր*Էք • &> կանայքս բա^աաէրաչթ աԽաԱրպա^ 
ցթ&» աարաշխարա֊թ էաա/ր և. *Բր1խևցսՏս քէնաւՀՏե %Է սխա^ 
չաեւայ տձպթապ» խոսաախ*Խո»֊թ4րս*մբ ե֊ վարրստ ւ 

|^Ա8 1 հպքքձ* յ)՝»^է» ♦ Փէ պահևսցափ ղըղատափ^ 
րանս հարցն մԽրոց, բարրարոպլ աստ սչ^գաև , յևրաշ^ 
էփ ասնա»մ1 (ակ էրք^կ ոչյ ա€.էրրէրլոց կ • որպկս էրգևՏ» • 

«Հ*Ա8ՐՆ 1 աէրսանկր է/էր*ւէ–ալ»ֆ ^ ա&ձկթ» 
ճ %խ թաղկը և. էրրկաւ. հրեշտակդ» քԽգ %մա • և. էոևդրէաց 

* 

• քք "ձ.*՝աքԳէայհն ••էրյ 1 յաղթել մարգասի֊ 
րոավժեն Խյ, ^ ապաշխարութթ պթ քաԽաոյկ քնիել &ախ գործեալ 
մ&ղսն • ղի դիակ »էք ղակարութք աղգի ձերոսմ* և ղրսնսւթք գիւայ 
և ղքորձութի ախաիյ ձերոյ • 4 ^ ՚ք «*ք*% ք^1*/ ^ 4 
յ|ա/ ապաչխարութէ նորա » ի<քք գասեան 4 անկանին աս նա՝ 
որպես ղակարայ թողա. և չուծանկ ղպաաիմս աահիանայ և շէորհկ թա֊ 
ք««./ բարիս ւ Ա«& եպիսկոպոսն յ հրեշաակն . ոա.սո ինձ աղաչի մ* 4 
ղչիմայ/ն ղայնսյիկ ղրամանմսւես թկ ՝ի հիբայ որվյ մեղան այ երևի 
իւրարանշի^րն, ծան և այ յ ղնաՔԽ 4 յամենայՀ% հո գոյ աղաաեյայյ * 
Ե*– հրեշաակն ասկ • պայեր աո. երեոհթ և ղգեոաի&փն են՝ նղբա են 
Որ սուրբ 4 ամիին" և արգարութր կեան, 4 4էր հև/լև խոնարհ և սղար~ 
մաեկթ « իսկ որբ ոևչքն գիմպթ աեսանին՝ նոթա են Որ յեօթն ազգս պըղ. 
ծութեյ ՛ի Հ ^ նոյանկ անկե ալ կան , ՀեութՀյ կամ՝ պոսնկութեյ 4 
"ԱԸՀքն • ^«#4 արիւնսուշպթ 4 կարմիրս՝ նղթա են որթ յանիրասութիւն 
4 յագահութի, ^ վաշխս և 9ի կաշաոս են եյարիւնհե ղութք • ի"կ Հի֊ 
Ղի°"Լմխ նղթսՒ են , որթ ասեն *ի մաի՝ ոչ֊ գոյ ած" 4 անխոոաոհաա 
նսղյյ են « էլ ւ*«ր(ր հրեշաակն յեպիսկոպոսն • օգնեսյես գու նոթա, ղի 
կարոգ ես թե կամևսյիս * ^ Հք*«է "յոորիկ արժանայար հասան ել 
ք*ԳՐՀք" –ՔՈ • և աէքԽէրր աչՂթ փ" *■ **֊*աԲ ՀկԼրպ» յաՆ"*3*րԸ,& * Պ*֊ 

քք խրաափւտ 4 օրկնագրութթ *ի լաւագոյնս փոխեսյես ղէոսա ք 
որպես ղի ապաշխարսւթթ ընծայս մաաուսյես ղնոսա այնմիկ որ <4; 
<Ա*«– հասն նայա 01ր փէր. 4 որ չափ օւնիս սեր 4 վսյքմ 4 ղօրութիաՀն 4 
^ փ>, կաաարեալ գործ 4 քսԽս պաքե արասյես նմա՝ որ ղյանա 
շքԱԱևսրո սՓս. Խն գարձույանեչ փութասյիս ւ իւ հաւաաայԱ ղնոսա* 
յսրսչ մեղայ և յաղթեաքի են՝ մի յուաահսէաել և մի հեղգալ աս. փըրա 
կութք անձին է ապաշխարել, 4 յինիյէ այս շահ ձեգ երկոյունյ * 

^ ապաշխարեոյեն, աոյեն ղթողութք մեղայ և հասյեն կե֊ 
^ոյն յաւիաենիյ • |և( վարձս մեծամեծս գանձեսյին յաւուր 
աեասն, 4 նմՏմն երևեսյիս Ո»եաս% թլո՝ որ Հք^յերկնիյ յերկիր 4 Հէրք. 
՚&րգկո՚ն շրջիյաւ հասն գարձուՀանեշգյ ղէ❁ղս,ւորսէ $այսսսիկ իբրև 
ոոէայ հրեշաակն է սՏնյայա եղի • եպիոկսպՈմն արոր ղամենայնըսա 
թոնիհրելաակքն, 

* Ա՝ոհ*ե" էյԱկիաայիս. եթե պահեսյՈՀթ ղսյաասւի. 
հ^րՀն մերՈյ , երաշխաւոր եմ* ձեր աս էօծ, բարբարողթ ոլ 

գան ասա . իսկ եթե ոլ պէմհեեչքո^ի է աւերեյոյ ե աեկիս այս ւ 
է էաք» Հսէխումկեսի՝ եթե գիպաւ ՚նմա երբեմն ՝ի 

ն*սպթ,րհի մեսմոսլ մի ղոր բերեին ր և աե§Թներ երկու, հրեշտակս հի 
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%է տէրաաճնկ գհրէշաակաև աաւ քՏքթն ք և. էկէ% ա |^ւ ասՀր * 
պքնլ էրթայր քհէա մէուևըթե § |^ւ նղթա սա էն* էս 
հրեշտակ ուրբաթ ա. էէՐ և. սա չոր էրշաբաթ սւ. « և. գէ 
պաէոուեաց այրս այս պսւբբաթ և. չսրէտշաբաթ և. այ 
էըյյծ բծաւ. 9 մ&տ արսսաւէտֆ քար 9 պմարժթԱև աա/ավյգէ^ 
րէպմաևէ ֆ և. գ^ոգքքե հէմնեվթ աս. ած քի տսրաիսա. թի. և. 
անէրկխզ^ի պատէրագմկգէէ֊աայ % 

|\ՍԱ8* հայրն աւղսս պարղաժէտև՝ էթկ աշակէրան 
քսՐ աեկաւ. 1է մեղս և ^ նմէն մէռաւ » և. ապաշէցէ պա էր 
ցա֊ցաևէլ^ ք$ե& պևա * և ահա տէսէ պէտ ^յաևլշյս էաս֊ա֊, 
րի և անշարժ որպէյս պլթար ւ և գրամն տեսան ար 
ասաց՝ թկ կապէցէք* զդորա ձէոա և. պատս • |^ւ 
թէայ և էտ ու. պծէրութրս ԷէՐ պահոց և. արտասաւաց 
և կալաք միջնորդ պսուրբ ածած թեն % |^լ էրէէալ քնձ 
կուսէն սրրպյ ասաց* մէ տրտմէր % էս աուաթէցէց վնա ա^ 

գայթն գինի գագաղաց նորա , և ՝ի միաո եկեալ ծերն՝ աղաչեր հասն 
հրեշաակացն գչճծ յայանև լղեասա \մա է էէ եկին աո. ծերն հրեշաակրնէ 
Ա«էցնոսա ծերն, ղիարգ գ**ք հք^Հք^էք Գ"Ա"Լ հեաևեալ ^ «I. 
ձ^ձ մհո.ելոյ պփքՀէ * ^աաաոխանի եաուն նմա Հրեշաակ րն • մինս ՛ի 
•0&Է հրեշաակ չորևրշարաթի կ և <քսձր ուրրաթու, և ղի այրս այո 
պակասեալ եղն. մինչև ՛ի մահ պահել պաաուով ղնսսա , հասն այսս֊ 
րիկ և մեր հեաևեցստ մՏսրՅեոյ նորա, և պաասւովԼ աաեիվի ղմարմիեն ՛ի 
հ*էլ և գհոգին հանեհթ աո.աքի էՕյ * 

1 %աամէթ մԼգ ղայս աւղոս պարգամիան՝ եթե կր աշակերա իմ՝, և 
անկաա. քի րաղմաղան մեգս* ալ գիաելով իմ*, և եղքւ մեոյսնել նմա տ խ. 
եո աղաչեի պաեր էյուշանել գնա ինձ՝ եթե որպե" ե կամ* ուր իցե 4». 
գի նորա « է«– կացի ասուրս թագումս յագօթս յայո * էւ. ապա ՛ի զար֊ 
մացման եզեալ իմ*\ աեսի ղաշակերան իմ* րարձեալ յերկուց ոմանց 
մեււեալ, և եր քար լեալ ամևնևիմթ յոսից մինչև ցգյուխն և ոլ կա֊ 
րեր շարժել թնալ կամ* խօոել, ղոր 4 աեոեալ արամեցայ յոյժ , 4 
"Ղք*աժ& *ղե> ^յիժմէ զյթ"*նո աեաո% գաոացեալն յյայն՝ որ ալ եք 
13Ւ^^"ձ ղգեաա հարաանեաց , եթե կապեցեք քք«ք*« ձեոա 4 ղոոա 
4 հանեք *ի խաւարն արաատին ւ «|Հանղի կապելն ղանգորե լթեեՀն 
գուշակեր, և սա այսպես եր կապեալ և^քարացեալ ամենայն ղգ֊այ֊ 
արանհր, դորո ոչ աշիաաեցոյց գործել վքէամս աաաոսծոյ ՝ի կեաեա 
յՀյ** Ե«֊ Նւ,և ՚ւրր@ևաՕ է սեպենեն 9 ակոայ ախրելև հ"գ–լ և աո~ա 
նել ողորմութիւն 4 մաաուցանել պաաարագ փսոն նորա, 4 աղաա 
չեի գկ*յս Տօծածինն հայցել *ի աեաոնե թերևս սղորմեւրցի նմա • 4 
ոկաայ ճնշել և խեղյյել ղիս պահպյ և աղ&թիք , պթեութֆ 4 գեա֊ 
նախշաութր, 4 այս *ի խորին ծերութքս իմ* վասննորա տ ղքքնի ա֊ 
•֊**•֊(*& երևեցաւ ինձ կոյս ևէծածթնն և ❁աե* րնգեր այղպեա ախրեալ 
լաս9 ծեր դու։ Էյ*. 4«* ասեմ*, հասն եղյար իմոյ 9 պիրոլ հի 9 ղոր պեոի 
վէմացեալ *ի վիշաու Ե«֊ ասկ ցիա . ոչ գու խնգրեցեր աեոանել գնա 
4 աեսեր * էյ*, ես ասեմ, այո, սիրուհի, ես /սնգրեցի , ֊յլքքնլշաա 
ՀեՅ"Ս • ՚Փ Հրր**ե~ր հԽաԼ ~Հ*ի > և Հասն այնսրիկ կոծիմ* 4 
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Ք"% I/*– ^ ■** հ ւէ * է &րՀ>ահէս֊ 
ւքրաց ք$է2% էրթկ փսօԼ , հպ/ր » ապաաէաց պի» էէոէ֊ր/ւ 
ՀՕծաձքքՏքԵ ւ |քս. աաէք ցքա աա֊րքւ աքէրա-հթն • ահա սրէրօէրր , 
արաքա քէքք, և. յքրշէա ,Հեա *ֆշա էպաաօթրագաւ. և. ադօ, 
&ե*Ք ^ »ղՀր&*–թիւ պիյՀյ* օգտակաքթ է% ա41Տսախ 
^Հհհրտ՝ 

ւ^ԱՑ &կրն՝կթկ յարժաաՐ ա*կ ււարկաւագն՝ աղ^յք* 
աաւվ> մխԱրէմնՀ, տէրաաեէոՐ զՀոգքքն սո*ի*բ *ի շրքհոՏա 
1պ/ապ*ֆ% ՜ 

>Ա8քՆ՛ Լ\*հսՀ6*կա՝կ-չէրց&ալաԽավյափ^ոակկալ 
հագւ^էԼ յ\քքայապկմ\ սւր ժ*պ»վ 4ե՝ծ կյք յարութէրե , 
և ասկթ* ղակր աղայր&րաախ* և կպ/ր *ի գէրքկպմա&Խ 
ւ գարձուցկալ պէրըէրսԵ Յֆ նք*ր$ձ$կ ♦ և կո/մև *ուրբ աա^ 

րաէք** Ե** **ա ա"Է ** Գ"*– 4 հասե խա\արհա.թեա% ր* յ*ա>յիյ ղԽա 
^4ւ» # # –ր*+"մ*՝ Ե4– ժւրօ* 
# ՏՈ7Ր ^ *±րաիաա.թթ, & * ք*~,ք 4 * "4 5^* 
պաղաաանթ տ*է Հ«|ք* և ապփԶթ փղնեյին քնձ , & յք» («/** 
•«<քք պէյՀ/+ "ՒրՀ ւ^ւ* 4 ապՀէժաՅ 4 ^ *ք^»– 
44*յ 1ք կապանայ իմ*յ , ^ կապանղթ ^5 4ո4 
Գ խ—֊—ք* արապթին » ^ ^ (»•֊*&, *ա.րախ եղի յ*յժ • է4 *-*/». 
Հեալ յայսձեյա*. ինձ կ*ր& 4 «4^< «քք . 44ք« Ե4* 
4* "աեէՈ այ* , սրր*ա.հի աիրսսհի , 4 յեեայա*. հաղի խՐ յ*յձ , քք 
■^4 է^“ յ^Գ-1րր»*&ք* Ել ^ *4 • 4 յայսձհեակ յիշեսյես 
4ճ* է4ւք*ս^ ւ*տ^ յ~ՊՀ&* 4ա» 4 "ղրր^&ք 4 ■*--»ր–» 
Հա+ա±3*ՀԽլ սարա ք ղաղարեր , Հ օղաակար են աձե^ 
%պյԽ փ*ի**գրեյ*յ անձաձյ > 

I |» հանայ *»րր*քե հաչայի հեւտւա+ղի» իբրև մղանս հնղ-եաաաան յձա 
4% 44ր •* *4 «ձ^ք* %ր % •»» Հթ"*ժժ և ^ V 4*ձ% 6*. 
հաննկս՝ և նսակր միաշյնակեասյ % էաֆ աշակերան ձ Խրղյե էպևաա^կր հաա 

%ապփթղար ղշյֆաթ* և ղ&շա* ք*ր աձկթ» պարաֆկք *է Հլաղպքէ\ ^աւ. 
աաղխՀԷ և ղա%ց* ^րէ*ա*Խկփ^ • *կ*ա*. հար յան Ալ յհայր քդք հա*Խ 
Գ*րե*յ *ր գալայ % , 4 4 –»/»ք 4« ք^Հ 4^» էք **ճ 
#^ձ 4–444 > #4* *4ք ՚# Գ՞րձ՞Յ* ”ր Գ~էՐՁե ե% Գ 4Ւր& % • **. 
պա չի մ՝, »«ւ» ք^4 ա*յէրն պաչաֆկք ղ^ղպթ* պայ* \թր*±աապիք% 
Ա^յ^,44^* *ւ֊*աք ղւֆաԼՏ, *րղ.Աակ, ղհՁեգերՀԽ*պ% , ղի այր 
ղաւորԱՀ՝ Խ** ի*կ ևղքայրԽ փչ+ագարկշ յաղաչիլյյ ա*ԱլղայԽ%էՏ*է 
ՕպյԱԺ**է արաա**ա*էրայ Արերն և ա*ե • գ*ա֊*րղեակ է կաչԽաքա 4 ք*. 

4"–»4» 4««է***»*^ ^41 ւ^ք^Րյ**/*». 
նեայ ինձ է ^>4 ղհի^ղ՝ աա ** ր* "1աԸաՊիՅ"Ս 4# 

*»*քք4 <«ք–1» 4 յափշաակեալ և կայի *ի **ւրր աեղին 
4 **ՌնայԽ ժ*ղ*վէ և *պա*ա»ւ պտ եկկզեյ*պյն +*չխի% կիա 

րկչխքաոե. 4 նպյեյեալ^ աեսի ղակրե ձեր 0» փ» ՚ք /»44^ 
այեաքյ և կղւ* Խեաեինն կայր աաաջի նորա 4 աղաչիր ղիա հասն, ժսա 
ք«ՀՏք& +/նպփկ* ի-4 փքկէէէ ք*/*^)Ս ղեր ես* իսր յեաս 4 «ր«4 • «ձ 
|«4*ր աղաչաձայ ժսղահր+եաձ* այս*րիկ և *չ աղա չանայ ր*յ, ղի 
«քք*4*յք& լ*4^ 4 ղապՀէար 4 ղյերեղիան խք։ Է4 արաաա 
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աայածածթՏ» ***ր*չևք և չուաո.% թև րՏնա*. *>է*պր/Լ, 
*ֆմ՝ դպքա, գի պպծևյին պսԽոմէ խք • չաք.տա. ՝ք խոչ^ 
գԷւ.*Փ* ք և՜պքե ևս յէ ևր ագրով. և սա1վձ» թև աճապ*+ 
ժաև սպսաաւյղտ սևպաԽրխ արարէն լ«^ր 9 և «շլ որրփնա 
ևթև *ձ. հէ^Հ* 

1^1X8 ՚ հսՀյքձ* \\–թերհ&Տ՝ Փէ աաաջթտ կրանսա.արթն 
գործկթէ ա*սա֊ևլ,թսքե պքրպ* *ևսրգրք ֆ և մեր ըստ կարի . 
է֊ յէահք ք"& •հքծք "ր ^ր գպՀ1^՝ *■ աՊա ՛հո* 
գան* որ րնաս ոշ^քԽչյասւևՍս . որ թև ք$**Է Պթ աՏպ. աո.ա+ 
րթփ» յաոաջև Հթ*ե («4լ և Հ*աե քհարմե մեր % 
Հ*ՕՐՆ * 1^^ նաասպետ մի ա*կի % |^ւ սակ 

չքնա. արինիատյևրէվաջաԱ և գԽոԼիոք ՀճաԽագարհն 
րափ 9 և գտաեես մաեայկ տֆ գէէեցեալ* հարց փոս 
և տուր ցեա » |^ւ չոգաւ. և եգիա » և ահա նա 

աաւպր ա*ենկթէան *ի ասա>7ճար || աաաանգիա\՛ալ., 4 աձնգ, ք«^էք մագա, 
Հ»*ք^ աղյթաՀթ 1ՓրէԺհէ**՛ • Ե4* Գ ոա7էպե , 4 *• *ի 
ամրպիհ սւր գասէա»լ կր քխ՚աչն կէնաագլէր , 4 աէաանկի 4 «»Հ» «քք/ 
ապրայ մա» հա հաս ժագավկր և ե ավան այր *ի ա»2ճքէ • 4 ^ «4ք. 44յր ■ 
քահանադ էրկա^ր Գ^էՒծ^Ղ^էԳՔ * 4 յ^ք» 4 
ք–"%ք յ*/ • աէաանկՀ քի է ալ ասջթէլ կարկ# ՝ի չարահաաաւթկ •«. 
մայա ւայասրիկ ար մՏակ ա»աա » |ա| նպրա աաէն • այա սնարկնաւիձխձկթ և 
մէպյթ էն Հահանա^իյէ ար կան ասա, 4 ափգմ՝% էն ապսիկյ նայա « 
Ե4֊ աաէմ՝.4 «յլ հարևր "(քէլ է*/*» ^ *»գք&էայա»Հ աաա % 1Է*. V 

“•4* յք* • 4–֊–■. 4–/ր> »ձ ^ »րր^«ժ *»**• V • ւ"» 
միայն հրավ» իայաաաիկ պասամէ այ է էրն ադասաաաապր 4 աք սակ. 4 

էլհրաման, արդ էակ, գի արավ հաայի ք^> իմ՝. Լագաչէյի 
յայմ դակր , 4 »ձ ^՚*1* *4/» . 4 »ձ 
արիան *ի հէրայ էր կրի * ^ վինչյէա. քաակր պայս է էրն, աաւմամայն 
Հաաին *ի հէրաայ րաարբարապթ, և աշակէրան փախէալ թագէոաա.. իակ 
քէէրն կադէալ հաաին քքՀքՓ նարա, 4 »«քծ^ ղէէրն րարրայապքն 
քնա$թ * խ– էկէալ աշակէրաե ագայ քէէքձ , 4 աարէալ էպ. *ի ք4. 
րէզմաեա հարշե ա 

§ 4»/ք՝ 0^#քք^՛ աայաքթր ար նախ 
, ք Հ% ^–4 ^ մարգայ գարե էյին գաս պրինաւխքա. իակ արթ 

ա,«*«ր 4փ% գարնէհթրաա կարի մարգգյ գոգանա. իակ ապչչր ար գքխի 
**ք քՈքշւ »ձ կ^քէն կաաարէլ. իակ արթ գթի 

- ճաՅա ՚ՒհԾ*%՝ »ձ որք– գ^րնէլ, այլլքնթ սրի, 
նակ չարէայ . ք«4 ^ ք*^ V 7^ապլ է աաայրթի ֆ 
%ա յաաաաքխ ցթան գմէգ^է քան գաս. աջին հարան մէր% 

- • 1>ձ/ռ Հասն հպՏն ՂրձՖկինաաի՝ էթկ %ա±ապէա աէֆ էրեր նմՏա 
ոակի ի վարմե նաափ խրայ . իակ նա աչ կաաւ, այլ աակ յէա. այա ալ 
պիէաայ կ ինձ «ա, այլ արա այ էս ակր և էլ յէրիփար յա 4 փասթա րէ, 
թայէալ և գնա քնգ. 1էսնաարսյքհ արրայն պէարաաի է 4 գաայէա աձնգմԽ, 
նաք֊կ գյյէյէալ պաասէսւ.7ձան յալրքա և հարյրմնիյէա գալարես նարա , 4 
աաւր *ի նա պսակին հա 4 աանիյիա փարձա րապաւմ՝« է«. էլ %ա>.ա<ք էէմն 
ժ^րհե-ք. հր Հաղթանակի էգիաւմնգ գքանա^քն 9ի ամէ. 
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• ՀՕԳԵ8Ե0 ՀԱէՏէՆ 411 , 
չաւոքհ էեոձրաԼ ևքթայր կաիաւիլ փաՏ* պարաայք հօքէևէ 
և. ևէՈ ցևա պօօկքճէ , և դարձա*, էք տադադխ » 
Հ,Ա6ՐՆ ՚ ||Նք<ւքր ա«Հշւ փա$Խ աւևրմաԽ \\կի^–Թհք% է 

թկ յսրմամ* աէաս/եկթ իաւցս շթմրալ մերրձ 9ի շամբաՒ 
մերձ կ աւէր նսրա , և էրրբ տէոաՏհիցկք, աստ ւէԱեկոմեմ 
փախևրատ աստի ւ 

*|քՈ8Ն* ||Նք«ք» աէոա/եկր պսսաաՏևայ յպրՀԷ դդումս 
բարձկալ կրիձայր 9ի նէրրքսագսքե աեապասճփ > և սակ * 
յս գնաս ւ |^ւ սակ ♦ դինի աանիմ՝ էպթարյիտ , բայց չԱք 
քսսգք թկ ևգէսաՐէ ^ դարձն ասաց դարձևալ լաէրաՏյ 
ատ է |^<. նա սակ ♦ Ա\կոպևմտսս ոմն չուաւ • |^լ չս^ 
գաւ ասեդ ||\»ք«սյէ, և 4^1» Հէրք ա«^ նսրա սաաավթ արԼ 
մաւննէրաց , ճւ իւրատաեչիւր ատ աղաչկր սա. ք&տն ***մեևլչ 

# յ«ք *»»-յ ծերն, 4 աաե յ|Ա« գնաս, սրգեակ, և ղք ե 
# 4«|^ աաարեար քք# ր&Լլ էմհլ՝ IV** մա*սա.ին . ես 
ինչս թաղս» մա կսրսւսի , և արգ նեպեալ ի պարաականա# գնամ խեղ֊ 
գել քի~ ե ղերծանել ՛ի չարնա# նարս, ^ #ձ 
նեչչր .ևահա ըարա այս քսեղգմանչնգիս « է*, հա*եաալեչրշշ նմԽ 
իէեղգմՏան% ՛ի ծաչրշ իսրայ * Հակ նախապես* հաեեալ եա չքնա ղսակին 
ե գարձս/ր ՝ի Հթ ազատն ղմանասիԽ, և իկչ* ղձաշեալ աս. Հա#* Դ«*՝– 
կթեսս աչասամեաչյ զաքն • ե ՝~ -1• 4–*–. *քրտր՛ <** 
մամանեալկիր, ալ եէ անպարա եա յարենե ն»»րա » 

* 1>4ք երրե& հա#* Ա՝ակար փա* սանրման Սկխաայ՝ եթե յ*րԽ 
մամ աեաաեեթ սենեակ չինեալ մերձ ՛ի շամբս մերձ ի ալեր նսրա 9 
4 իրրև աեսանկտ ՛ի նա Խասա՛ ՛ի հիրայ դրան# կ . իսկ իրրև աեաանֆտ 
ս*գ է/անկս»նս սա*ետ ղմաիաապս ձեր 4 փախերԱ»տ, ղի հասեալե կաա 
ա$աղաաե*՝ ՛նարս» » 

« Հա#* է^՚ակեր ****** +5^ Գ 4Ւր0* անասրաա* , 4 
Հի* ՚իներթայ անապաաին րապսսմ եզրաչտ. ե նայերն աղ ծերն չ*գ 
7**»աարարհն 4 աեսս*ե գաասաս*սչյ կերպարան ^ մարգ Աք՛ ար գնա#* 
է*Գ ճանապարհ, 4 երևեր իրր թե արկեալ կր ղԽրեաա. կա*.պա 
պաչր , և յամենաաթն հիւաս նսրա կախեալ կր դդումս քնլ չի և գրաշ, 
մեսղ*»ւ |)/»4ր #եա եձրրն • աևր գնաս , մեե ^ւօ*. < էէ նա աաե* գնամ՛յիա 
շեէչասյանել ք*լ եղրայա/նէ խ»կ ծեք* սակ . 4 ղքնլեն գգաաօֆգ այա 
գարիկ* է«.%» էսսկա գինի աանիմ եզրարյքն րաղմն»համն . 4 եթե ղր 
*ձ 4«»3(10յք /4ք մթ*, աամ՝ նմա ղմիաան աչլ9 4 աասէ֊գիւ. ղ»ֆ%% •. 
իարմեսյե 4 արրյե* Զ~է» ասսաչեալ գնայ , ի«ք ծերն կա#» 4 նաշեր 
՛ի ճանապարհի գա±յե եկեսշե ք*գ աքե % Ե*– իթք* եաեավԽա ղի գա#» ր 
փաաեյնա . կեյը/ես% գե* • 4 սպ» իրեն կես*# իմ* ծերն. չ*գ9 
եր • է*, նա աաե• ամենն#ես* հայրենարեալթ են, ե ալ մի պր յա*ձն 
ա»անաա> ղկամս իմ* Ա^4՝ չքնա ծերն • 4 մլ ղպ# սանիս բարեկամ աչգր • 
\չսնա աաե • սչյք» փանիմղմի ա# եղյւա#», ևնա միըա չսե ինձ» Ա4 ծերն# 
ե ղքնլ ե ա*սան նսրա^ աաե* կնեապեմասս ե »մնամն նսրա % 
1ք» գ&* ասարեալ ղնպ# անասի » էյ». յդսրԱա^եալ հա#* քքակար գնար 
՛ի ներրին աանպարաա*, 4 մէսղրվերան ա»»ւ նա եզր արին* արմԽա֊ենեհ# ե . 
Ժ՚ՊԼԺգ աաաքչնսրա է 4 իպսպ#ս*չի».ր ղր կամկր չ*ղսմնել Հևա . ի*կ 
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Գ Ւ"լՂ. ««^“ձ Կք^ւ ^ /ն%*– 
քի 4ցլ հր 11 *»4 ցեա. արսհԽա Հնչե. ցևրԼկզ և ապԱ 
կարդա աւ.նաարամև և. ածաշաՀեչ^ գքդա , և. կէրր սակաւ. և. 
ԳՏևջևաչասփաէև. հաԽապազ^աղօ(9– 1ր«ա |^ւ էրպէւնայաթոէ 
հէրակ այք ըեա^ր , է/թԽչև դարձևաէէէաևա գաաաաեա/ % և. 
հարցէրստԼ, և նա ասաց • ապստամիէրաց յքքսէխ պ/ք& • 

%ա խ%գրէր թկ ով էզկ *ի նոոանկ որ կոչի (նկսպնմաոա տ է*, դանասլ 
՛Հոս , եք ուա նկաչյ ի սնննակ %որա * էոկ նպյթայքխ չխկաչա*. պծեիե ո*.ա 
րախո*.թ նամի ։ Է>«. էրրև պարապն;ցան նրկղրին » ասկ չքնա ծնրն • խոր֊ 
հոէրդր չար պսսսնրապ*0% չխդ րնղ* Ե«– նա սսնսչկր պաամնլ դախ • 
1>4 չխա ծերն . նո ահա այպթանէ մամանակ սւնիք ՛Է "քդԽութի*%ս 
և պաաունալ նք ՛ի րապմԽզ , և պիս պայոչափ ծնրադնողս ֊ն լթնաչո 
գյսանն յողրք խորհուրդդ պոա&կաւթեէ %աաա*էխաԽի նա թեսպնմասս 
ն ասն՝ հաւպաաթձ, հաչքր, դիԱ Հո ննպնն այսպիսի խորհո*.րդր « 
խ4 ծնրն պաա2ձսաւնր և քպյլ րապո*ւք խորհուրդս և սակր՝ թե ն աս֊ 
վթա ննպկն դիս , ժֆնչև նրնր պէա ի խոոտսվանաւթք, և սակ չքնա ծերն* 
պահնսդնս հնչի յնրնկդ/Խ միշա և ապոթեոզն* Հց* ն Հդննայիա * ն 
չխթնրզզիս պասնաարանն ն ղայԼ ՏևծաշոՀնլ գրնաես . և յորժաք|»4 
դ մաի չար խորհուրդդ, ի վնր նայն այ ա* Տ*ծ * ն 41 ի խոնարհ նայիր 
մոպս, և ոպննսչյկ փնպ֊ անր • \յ*. իրրն կարդնալ յարդարնազ պ~մն֊ 
նպխ կարդ և կան» նղրօրՆ Հնր* , դնաչյ անաի յանապաա քար * 
իրրև նայկր և գիակր, դարձն ալ նանս Հախ գև ն ասկ.աւր յնաո 
դա. ւ է*, նա ասկ . գնաք յէշնզուչյաննլ նպրարչխ • և դնազ է Ե«– իրքն 
դարձա*, դևն , ասկ չխա ծնրն • քր*պես նն նպքարխ • քյ*. նա ասե » շ*»ա 
րնպր չի նն > \Հրկ զնա ծնրն • քեղեր * |յ«. նա ասկ. դժոսարնալ կա֊ 
սսսպի նն ամննկրնան և չխա*. ոլ չոնն ինձ• և ձքն ախ եք բարն կաք և 
հնապպխդ իք , 4 ախ մևէրժնչյա*. յինկնև ոլհխապչձպի քխ*9 այլ մպի 
չար րան պամնննսնան • 4 աւխանչյէ ոլ կսխնլ պքանաէպարհխ քքէէ* » 

^էՀՒ յ*"Հ^ «Փ անդաքւ Հայս ասազնալ ՀնասսրԽ. * իսկ հայչ/ն 
Ա*ակարին դարձա*, ի սնննակ քար, 4 գսհաեայր դէքյ . 

« \>եր հայրն Ա՝ ակար՝ ն թե գնայի նրրևՈ յնկնպնզթ, կսոսարնլ 
պապոթս , և անսի չրւրԼ պսնննկով նպյար սորն» րապքութք գի***ց , 
ոքակր ի կնրպս կանոխզ չնալ պապիրս խոսեին չխդ քի*Տնա%Ա* աձխթ 
իբրև պքանկսոնո չիաիս չնալո սպանդիս և գարշս ասեին րանս, այլչ| 
խաղային 4 պարկին , և այչյ պայլ 4 պայլ պպծսոթքս աանկին 4 դաղ, 
րութի։ խւ| ծերն հաս.աչնազ և ասկ . վայ ինձ , դի նդյթայրս այս հնպ֊ 
դոոթթ կնայ , և վաոխ ախ որի կ չար հոդիր սձկարք արար պաանալսո֊ 
նին պաոոն նորա ւ |շ«. էրրև դարձա*. յա^րթիչխք նէխ քի աոսԽ նորս* 4 
ասկ դեպ . ի վիշտս մեծամեծս և *ի վեգձոպթքո նքէ նպյսոյր, 4 հնպ± 
դս*՝թր կենչրսդիք,. և յոյս ս*%իք պս. րնպ–, պի թկ ապլթնսյնս Տդս+ 
վաոն իք պա. աեր թնթևաչյս*աչյկ ակր քվիշր* Ւ*՝* ^4 ^քք»ճ(ք^՝«»* 
սաս նորա անկն ալ ասեր• թսպսւ&է տրամզեա քխիֆհպչյր^սլնՀ 
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ատակ |)՝**է**Փ ՝ *$***.» Հխչե֊աւծւու» զէս յէ^ 
ըաշֆւթ Փր, հս^ճէրս վասն քոՐ ոպօթփ յամէնայն գք>շէզ է 
|^4. >յաևՀե,կա*ու , և ^ յաոէհէլե ^ ք^/1^ աոէզ ♦ 
շտճօա. 9 էֆ ազօքՀթ մէղպիտի ♦ և ասւեէլւ էզկու. <քէՏ>ձ 
^ կէզակէխ 9 #^է 1րքն | քա^ւ ճւ տէոանէզ ղդևյսն տրթա± 
աՈրսպս %խ ժտէաչյք ոհաևայր գազէդայկն վսոքե աղչվէիքքև, 
ոզպկս թկ զպզի էղև. նմա տ |^է աղաչէզ, էզկու, ա, 
գօիֆս արասչյէ * է աօքեկր էզկու, իւզ և էզկու. նԱԽ % 
էքխ էզկզոզդ ՀաԽգաէՐ 9ի գոՀութք, ե֊ փոէոաևէզ ղյրևսե 

^ քսեղզէաց էքկթ ոպոթէլ% ձւ աէւնէզ 
վէց* և էկեալ֊ || "ակար աէսանէր գցէ-սե Հէոաքէալ և 
կզ2ճոկքքե զատամաքա» || %ո»կազփյ • և. պաամէաչյ ազէՆ 
հա/քՏե է Լ այնուհէաև էղև ձիր • 

1^‘Դ.ԵԻ1 էզզէ&ւոուզզ հպքե |)%ակսերայըԽդ աԽապաահ 
գէ****լյ և էաէո ղրւ&լիար ԳԷ կ էր պարանս ծէր ոյ սէրաւ. ցգէ^ 

մանի ասնեք • ի«| ծերն ա*Լ . ոչ դնայիչյ ասաի և ոլ թորչքււյ 
Հինշև խո սա աս էյիս ինձ ա/սնհլ յաւ/հնայն դաշերի աղօԼ9ս վասն 

իմ* էյ*. լոսեալ աղա չանայ ծերոյ% և զբսչյրն՝ խոսաաչյաւ. աո.նելղայս ։ 
ծերնյպ/ն սակս արար, ^ ահսչյԼ ՝Ն«77// սկսստհհ է ՝ի ղվւշի րէն ադօթս ւ 

|^Լ իբրև յարեէԱ*–%է գֆշերի եւլբայրհ և արար է. ալ վասն ծ հր ոյ աւչօքմս՝ 
ղկ9աղաԼ և ասկ • անձն իմ եղկելի ։ ծերոյն Աէէլօթհս և վսւսՆ Ո րէ»դ է՞ր 
»ձ Ա»պ*(9էա > էյ՜*, արար մի ադօթս վսսն էսր յերկարաձդեալս ւ էյ*֊ ա֊ 
րար այսպես շսէրաքձ մի * և կատարեր ժի աւլօթս ւէ/ւսն ծհրոյն , և ,/ի 
Հկսձն անձին իւրոյ * էյ«– յասուր կիր՚”կԿԷ գ՚ոյր մ* կե ֊ 
ղեշյին ,ե. նանս ղգևսն ղայնոսիկ հեոէ ՝է աա՛նէ՜ ե ւլրօրհ ւչքւ կայէէհ ար֊ 
խսւրս ձ անբանս • և ծանեաւ ծերն ե(9կ վասն աղս(յխյ եւրրօրն արրա֊ 
յեյան գեր , և ինթն Ոա.րա(ա եղի. յո/^ք : Էյ*֊ էրրև կաա՚որևյէն դչալօթււն , 
ղնատյ դարձե»Ալ*ի. սենեակ եղբորն և աս4՜ չւ՝ք,ւէէ • ••••րվ9է*.ր րո շ՚՚՚ձ ^՚էք* 
ինձ է եղբայր, արղ արա սեր և յաս ել ժի աւլօթււ այլևս ւէչսսն էյ՝; էյ*. 
>սկսաս եղբայրն աո%ելերկսւ.ս ա^եթս ւէսսն ծևրոյհ և ասկր . ո.Լ է. ւլ 
կեղի անձն , արա և վասնբս երկու* -*•/*»■ ե– “Ր–ր –֊/“ոէ–. 

^ րսւն կաաարեր սհղօթս չորս * էյ«– գարձեալ ղ&այր ծերն 
յհ կեղեյէքն՝, ևեաես զէէևսն աււաս ելարժ»մնալս և հես.այեալս ւ է*, դար^ 
ձեալ ՚եմսւա քԷ աուն ենլրօրնճծերե, շնորհս խսսասվչ•սնկրՐև ասկր* ո 
դսրմհւթք ձեծ արար բեկ՝է* ակր Խղօթիւթ բո, այլ չիյ ղսկր բո և յ՝աա 
՝ւել մի ես այլ աղօէձս համն իմ» էէ յասել եղբայրն Հիսս ևս աւյւթե 
վասն իւր և միսս վասն ծերո/ն , և կատարեր վիյ աղշթն *ի ղ֊իշերի էք/». 
րորղն շաբաիֆ * էյ՚ւ ղիքնի երրորդ շաբաքձոսԽ էրբև դս>յր ծերն *ի ոեա 
նեակեղբորն , բարկաչյեԽլ գևբ ծերո/ն սկոան անարգել ղեա , ղի »>ըրաա 
մեյդան ընգ կեալ եղբորն ոք ի«րք ծերն մահ ալ *ի սենեակն ՝ պաամհաշյ 
ղայս եղբորն և խրաաեայ վնա յոյմ և պաաոսիրեայ ղգոյլ չթել յաա 
գճթԱ է էէ եղի եղբայրն շնորհեն էՕյ ե աղօթիսբ ծեյսլ/ե փոյթ և ՚Հըգ. 
նաւսր յոյմ ա ԷՀ դկթն յորժամ աեսին *ի նա ղչնորհսն էՕյ և գգարձնաա 
րա , փսփէեան *ի նմանկ ամաչիյեալթէ 

է ծրրե գ&յր ղինաւորն փ1ք ^ակարի ըևգ անկոխ և անհեա՝ անա^ 
պսԽՏն, ահա եաես ծեր ոէե այր որ ըևգգկմ ել %</&» / ճ՝ եր վասէսա>^ 

□ւցաշտճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 



414 Հ9ԳԵՏԵ9 
էւ. ամեէղք յա*&%այԽ սճպաժս խ֊ր րժժսՏնս ղէպսք 

բարձկալ* և. սպաթկալ\Հ*ակարայ սա. ակր % 1ւ պօրա.^ 
թկամբ ս/Խա֊ա&հ այ հարցկալ^ թկ յ^1յլ էրս թարձէրալ 
և յէրպկա իոպմրա պմարգիկ » ևնա րաճէադաաէրալ^է ^էշ, 
աակկն ասաց զքրրաւն՝ թկ այս դէրդթ ևննխ֊թ խաբկաև%, 
թկսձխՀյ • Օեկա, յաՏքԽ ամԱե %/ևթ և հկշաա֊ 
թխ& ցս/եկաւթԽլյ* որովթ օճա/եէրճ զմարդիկ, պօրթսղ. 
ազահէԽ՝յամսԽոյո որ քֆգլուխս կ, և արկաեէոՐ ՝(է յաս»» 
Լ պժիր աղսթարձ՝ յամձ&սյա որ կայ Գ յՏտթ ք և. սա^ 
նէոՐվամէ ք և ^ դկ*Ը&ս կայ յա%կ*Ւ սոճ*էոՐ 
յսոպութ^Շ, և. որ կայ յսւԽգոմԽտ* սոճէոՐ *ի օմսԽկ հասա 
սԽցշա ՝Է պամեկար, և որ կայ *ի րէրրօՏա՝ ասսփ աոՏաէրաՐ 

4*«■*. և էքհաաեսղյգյմ , գի անթխ. րարձեալ աւնկր *ի մար^Տե և յան^ 
գամս քէք ամանս ինչ֊ ի 4 գրսշմեսպա , 4 քա#» |ա|1ր«^ ՚ք հէրայ 
խրպթանչխգ» աՀանայ թևս 4 4ք 
*–4 հանգերձի %ի^թ ինլ մթագին , ^ 
հրյԼրԱր ե^ատ յա*թ* յ^արա 4 %աս*Ր Գ %ա 4 ք#*՚4ք քր4«–1 
նսրա է ^4 քքքյ 4 սսակաց իբր թկ ևրկեա*. *ի նմանկ է Ա|«է 
՝ձհայք,% \քակաք* գքնյլ ասնես գս*. մսչարեալ յաևապաաս յսցա % ^ 

1ր֊է«#* «»» թ՚քրեմ, և փախ&ր դ մսյսրսւթենկ. պյլ գա. 
»ձէեա, հրերսմեի , ասաացեսինձ, գի աաար ամրսանևմ գգկմա տա՛ք 
***** *~Ոկան, ասա ինձ մ իյես և գքնլ են ֊նսթտգ ^յգպրիկ 
քք բ արձեաղ ասանիս գսա. ։ |տ( *ա թկպէա և սղ կամա*. , այլ սա սիղ 
սսսայ՝ թկ ևս եմ՝ սաաանաց և կաչի անասն ինձ աաագագյեչյ և սնաթկյթ 
"Ս-Հէհհ քՒ* 4*% ՞ր՚Լ* բագմագհ* և թագմարիեասկ ձգեմ* 
աս. իա գմարգիկ , և իէ–ապթանչիա.ր մարգ այ ըաա ի^րասմ կամաց իաա^, 
նևմ քքևղա խաբևս^թԽ ք և թևավ+ պթՊբիտֆ իարաակև֊ 
ցից պրր* հևագաևգև% ինձ, և յանկաձև նայացնծասցև ա%ձ% քմւ քտրև. 
չաաա. գար» հայրն Ա՝»օկար, աաասևլ պարսգրա». և աակ յյևա • ևրգ&և֊ 
ց—ցանևմ զյթևգի աևր փ», ար ևա պյէև»Լ կախան հրևշաակաց խ֊ա 
9ի սկղրսՕՀ, գի յայաեԽսցևս ինձ գիւրպբանյիպ* ի գևրգսց ՓՊ9 ՇՆ 
միաս . գի հասն այաորիկ երևեցար, սրպէս գի յա/յաձի քթվցի մեգ րա, 
գսա.մ հիւսս խարկա»4&ց և նենգասար նեսփք փ9Տ 4 *ձ 
քք/4# հնա»գանգեայոՀր չար կաամաց ցացձ %աաաախանի եա թեչիար և 
•ասկցհացրե Ա՝ակար . ևա պաամեմտեգ, «հհ աչ կասէա*. իմսհ ք)սգա^եսա 
խարկաավձՆյ իմոյ, 4 գդա. ակացիա գրրսանաս. և զգարե իպատաեչխր 

թե անց նոցա է Ա|Փ եթկ գաանիցեմ գցթ »գ» 4շք 
թ*քհԼ*ցէ յ°էՀ**» %ւ խափանեմ գնա այսպես. գի գնեմ *ի գ&*խ 
նսրա յասր և երկաանս յամանսց սր ՝ի գյսւխս իմ ե՝ հեգրսէ գայ❁ *ֆ 
գյոսխ %սրա • իսկ սր արթսմնն իցկ և կսսֆցի ագրթեգ և փաէԼայսմեեգ 
քք*ե ( աանսւմ *ի գեգայ ամանսյ ար կաց ի յանս իմ, 4 աերանեմ զայն 
թԽսԷի յմեսնարա , և անկե ալնիրհկ և ննիխ . իսկ յսցս աձաթքթ սր 
կախեագ կայ յանկն իմ, կայյ 9ի նմա գեղ անհԽագանգսէ^ե , և սսվյս%. 
ասնեմ գմարգ գի «ք լ**–իցե քք֊Ն ՀշմարասէՀմէ սրր իՅեգրեն կեսղ. 
իակ գ֊այաշի սր եչանկ րնգ սնգսէնսե իմ, նսվաս շարմեմ գմանկս*նս 
՛ի պսսնկսաթք քնեչսհ ղսա ի հասա ինկաց. իսկ գեգսվտ ամանգյ րևա 

□ւցւէւ26ճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 
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որկրամպա քՅք շաաախոսու թք՛ սաուքմփ խաբկուքՅֆ և 
որ քնչ՜բերս&Ծ Հքսապր, և ^ դէ-ղփր պ~ր*&"9է" ^ 
%և$Ր հպարաոլքմֆ է8*ափաաութ1ք, և *Է չս/եթադս տամ՝ 
դէւլ մաւէմԼաըր պ^քաւԷսմրնակոԽ կէրաևսԽ • իաակ որ կաք 
յ"ր*փ*փ"ք ոաոփ աոնԷ«Ր աԽաաոմես և. գապանա, և ։ֆ 
•րք*9•, յ«քյ^ պհծութքա ՛և. յքոտճակօւթքս . խկ 
Գ յ-^հՅ” 7^1$* ՝Ւ քրք"Հյ՝, և յա-այ* և ՝ի 
բափօՀլ ե, ՝ԷթԷկ*ծ>ցս և \է ւֆխչթ ՝Է կո-էւ. և յ*խա֊ 

ՀպՀ*Թ&ևյքԽչա^է*թքյ0րքպձ^բսչ% դա. էրրբկք 
Ոչ֊հաեգաւչյէրր յ^օւ |^ւ սակ սուրբն ||՝ււփ^* սաստևս^ 

րքնափյափ Փ*»էՀ&1~լ Ք^»#^ դփդահեփրփդ* ափս իդձփփ կերակչափչ 4 յդքփաս^ 
թե անդ, 4 փփփավաւ. գնեփէ *ի նփափփա դչարաիփօփ»**է.քձիւ% և պպատթա/ֆ րանֆ§ 
ափչդծ ագփփրծ փփա-քՈրք 4 յամենեփփե ս»Խ փփերփ/անեփէ պտաերՏհ դփփրՆփփդ իմափփք 
յափրՔֆ էհպփփփքեն ինձ փրպփփփփփսփլ փՏշակթփ֊խ՚ե խ&յ պտ ՀնադանդքՆ ինձ * 
<\*արձեափալ հպարափասթէր 4 աէ/րարփփփա*.անոփ. թ% փածանեփէ *ի փճափրգ ըզ, 
գԽղ փաչպափփ&փադի ք«%» ե. ափափ փփաափէ ափ» փեչաքե իփէ դդփՓրծաա կեն յա֊ 
•ր&փ* * զխփփփսփա և դհփֆրփփրփփասթխ%»՝ դփփր չափրիա կարծեն հեսայեփպյթԽ 
յ%* ի*կ "ք Գէ~եէ" հ* ե փփփաՈփձտխՈփչ փ/աաձասթէ,յ իփփարհրդայ՝ փափփաաէ 
ՇԿ^Լ ք^յ-քք"1 *ե անդփկնփփավժեյ ե խփփփսփփփրեյփաֆյանեփր ղՀխփա րա֊ 
րեպփփփշա փաչտ յիշել կփափփ/ին դյասիա ենա կան կեփփՏնփ» , 4 փփաափէ փ/Տփփսփփփնաչ. 
ֆխփափփա • խփկ փփփփձակր ափաչափ ոչափէփփյնի խէփփչ չի 1րն անփեփափֆսթի փփրփփփէփփփնփդփփթփօԼ, 
(էտէ փփփնփեփափփսքձչI ֆէքե դաեափփփփսնփփ փփաափնեփՐ հիայփքափք■ 4 դադանփփդլա֊ 
թ*յ դարձել ա$Հ դքար , 4 իփասարափ. 4 փէթփՎլեաափէ դթանփփ նփփյա • 
իփփկ *ի պփարափփչ խէ ամանփշյ փար գեփչե ե՝ նփափխփս շափարժեփէ *ի պդձափէ֊թքափ 
4 *ի իաափանակփափ 0Լ չձփգ փֆմևփփփնփփ դարշարար» իփփկ ՛ի ձեփփւայ իփէ ափՈա^ 
նփդլ ելանեն հե❁տ և նաֆաաեհր 4 փփպաեա*.Բ%ք , ^ 4էր հ*փփ2Հելկթ 4 

շժ"ժր*ր*՝հէ պ* Գ յ**"* և *Է թիկօՀեփ»խր են 
դեփփփպ խՏՏփդ խդփձփփսթէյե , յփփրփՀ 4*^4 *•*- 
աերապքքե Հնդ խփ9 4 ֆարխփարաա դնեփէ նփփփյա ՝Է ձափփեփակ ՛ի թիկափեդ 
խքեփք , և ձդեփէ գեփփափա անդ փարջ յփ»ա.փփան ՝Է ղօրփ>ա.թք իպփեանց* իփփկ փՏկ^թ 
4 անգփափփէոփնկթ իփՐ դսր փփփեփփանեփփ ^եալ^յթփչե յփփափա, ամենկրեան դՓփփնյր 
են 4 փփրփադայթր 4 քարթ խարկփաթք խէեք փարփափԼ խափարեփՐ զրադա փքա 
է յփադխլ 7&աձփփփապփ»դ»հկն , 4 խափաԱեփՐ գնալ ՛ի չափ-իդր &*փրիփփ , 4 ՛ի չար 
Հձփձփաագարհփփ իմ* և ՛ի քէիւրփփ շրջեդփփա^աեեփՐ*► դի եփփ նփփփփաեփփփԼ կփփփաՐ *խ 
(ձեքէ 2ճանապարհի կենփփփդ և ա/ահփա , 4 քթեչյփփւ.փյանեփՐ *ի 2Հանփփփպփփփրհե 
կենափփյ դարփփ կայթ» քնփպյ և ձդեփէ ՝ի շափխրփ »Ռ*Հփփա֊է |Հ$ յարափփրփդյթ 
խէ 4 յաաեգփփ փփերփէաԿեփՐ փխաչա 4 փփփափափաշր փփրփփչյ փկակր աաՀաձաահ րղ^ 
րթփփնե 7Հէփքարափ*տփթ% տ էէփփկդփփա* փալերդկ^ր կափՌսյար լփփելքէեձ 4 փփչ^փֆ փփփե^ 
գաէ, դի փփփնկի յխիթարիլյայե » 4 ««4ր»4> փարաձեյա^յափձփեփփ դխփ . ^ 

4 մերփպթեքխ յփարփՏե երկաթե փփփլ կփփաՀխՐ դնալ ափափս 
թփպաեֆաՏփփ խէ և ծափսփփփյփա , Ք^Պէէ 4 ^փփարերփփար փար *դ*ր+ 
և պահկ ՚լթեփլ և դրէկերփ» Հ* ՝ի չարիք իփ&շ ա )քք4 («ւա. ք»ք» •«*. 

պ֊֊">֊կ֊ն խաչխ* և ափՀ . 
•րհեեփափչ ֆ *հ՝ փար եա փլրե*Լ կփփխան ձփփաՈ փդքէփ իփ–ր*յ, փփր 4 դխփ ա»չթփ^ 
հեփփյձ փկթփչե չր1թխՅճաձփ փփփփՏրփփՀ ՝ի փէպափրփասթեփչ ֆթփքՒ պափդկփփ դի յադ, 
թե&հ ՔէԼԳ~*<ԺԳ Հրրեփփփչ, . փ*փիփիրյփփարփ»էհեահ9 րեչխ»փրէյադթեփփալ 

փփրդսփփքԽ էԹքք կ փֆ փՕփրձենփփփր ՛ի փդթփփանո յփդ/եափ^ 

❁ 
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յէ ածնխՐօրհնևաքե յա*փաևածա * 
եղեալբտրձաէ , և նա էրա փաաո աք < 

0»Եք ՚ 4 և– *քք» հք^շ^մէՔ ք&գնյա*է. 
Գ ՂԽևէէ ք&ք* թՀկ“*Ը“֊ գթիթև եևքճւ և հքէզաակՀ,* 

՝քւ հարցանևքս ծևր*քնճ թկ և. ձէրգհ/ա» գաք , քէ4* 
ՀԼ՛ ՚։ւՀա։4 ^ արարստ . աքք-էճրգ հաա ՝ի ՏԽգա^ 
է-որկ գաք *ի հոքէ֊Հք՝ ար հոաևալ կ նավաւ. « 

(\8ւ>ր։ ւֆաքեէա-է|» 4 է0,սէ/էտ ^պօքՅ-ֆր մթնչև ցերե^ 
կոք | 4և |աաճէէր սրաորաաո Հացք 2Էք^ ^ *<***4|* • |^<– 

^ եպտա/ր ք և էտ նմա գործ ոպաչաեցբ ♦ 4ւ ա 
4 #ձ եգիա գ$տչքե , ևննջէաք տրտմեալ* |^ւ «ա^ր 
«օ(ք ♦ յորժամ*ինձ մենակ աշիոաոեիր* եո հոգայի գթ1րղ, 
և. երբ այլույՐ գործեցեք* անտի կեր % 
Հ,Աք8ԱԻ1 ^ հարանցն կա.աոե ծ երանի փ1 ^ 

4է «IV ք*“* 1*ք– պմ*±արքն ճանապարհ* քենաց , 4 4% 
Սա յանապաաակաԽայ • ^ ■-*7 -Հ1* » 
ծ«/» ^»յ#ւ եցր*€.եալ յ*գ* անյայա եպևէ 1ակ **պպծ եգ ծանրեր 
կաց յագաթ* 4 ա❁կ • փ***# 4^ 4 •"»ք|| 4*ք^ւ ^ 
4» ապա^կն *ղկկ*ծեը*յ և փրկա,0ֆ յ«էք»^ձ«9 ք #^1։ 

է վաան ծեր այ *սմե9ե եթե գնայր նա ըԽգ յանապաա* և 
ծրկքո֊ հրեշաակր պնա#ն &+ ՆՈ* , աքմկ և+±մե Հպ աՀԽա 
կկն*րա + 4 յ դ-նալն գխպեցաա. նեխեալֆ ճանապարհը* , 4 
ծածկեաց ծերն պհ*ա*աեչի* ֆւր ՝ի մահահաա—վՅէն, 4 արարքն 
«ք4հ» 4 հրեշաակ^Խէ է*. քքք4 հեզացան , ա»& ցեէաածերԽ. 4 մճզեա 
գէպկ •*/• ձ-ր ւ^է ^ »չ» •«. 
արարատ պայ* ծածկել պանպ.*մն* մեր , »ձ շբրահաաաավմխն 
կենցապ*/* կարկ մերձենալ ՝Է մեպ, բայց մկայև մահահաաաավձֆ ա% հ*ա 
Գ* *3 մարգկաե պտ կան ՚ֆ մեգ*% պփպքե մել 4 աապակացա^ցաեեն րպշ 
*ֆրա* մեր « 

է է»*(» 414/* ք+– 4 
քքՒԺր* 4 յԿ^Խէ* Խ* Հեաանկր դ աենեակԽ, դաաեկր Հաց քերմ՝ 
4 անաւ-շահամ՝, պայն ճաշակկր 4 քծ/ • «>ք*ք «4» 
է»«4 » է7«– եղբայր գնաց աա նա և աակ ցեա . «շ 4 ք^1 ՊԲ ք“– 
–^ր4 4^-է» –74 պւարծեա ձեապր * է^ւ ճրա %4ա արմա*. 4 
հկԼաեԼ 4 կարել, և իբրև դպրծեաց 4 յերեկայքն եմեաա ՝Է աենեակԽ, 
*լեքփա պ$ացե պաքե անդ , 4 ննքեաց արաՏքալ ԼՀրթեալէ Էրս երևե, 
յա* Ա» 41 > քֆԺ(Փ 4 *–4 3^ * յ^րմպՀ համն ֆմ՛ պարապեալ 
կֆր՝ ե* կերակրկ, պյեքյ 4 «–/^ ^ *"ր44Լ –է^% ՝#^ 4^% 

րակրեացե ք#4^* ^ ^7**^4 ^74 –4^ » ր5է 
ձեալ*կ*ա<Խ պարապնլ յապփթ* ՛Հա*8.4 4 ^ քֆշերֆ և *Խկր\ կաաա± 
րեալ պարծ քցե յապյթմե աշխաաել• 

* 1—4կ» <4^ ք^ր 44|» «4 4^։ 4ք^4 ^ 

^ «V յ^րեհ֊ՀՒ % 4 #9^ էեալյաՀնպ/ե 
աթ-պրքեաՓք* և **±րթ յամենապեֆ , ար կարեր ԱՍա« |ս% ^ ^ՈՒ 
**րա արպե* պէ պաամեացե քնձ պարֆնակ հեաաձաղցյֆ*ր յաշխաքհե * 
ք~կնա հքէԽաաչեաց ևա*ե յֆա* ե* 9 *վ,պրանշեպկե պաաԽ^ակաե հպյր* 
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•քէ* « |^ ասա էյ. ա%կր հայր հէզ^և քա^ 
րֆ և. հէէսաևդոտ և. մշակ % որ *Է ժամ* մահ ու ամև այե^ 
վքթմև վաաախասւև ևր ոդե՝ որ պքքևէ չորս աւ>ու.ր հապիս է֊ 
տան հ*պ%յ • և. մայր ունէր (է ամհրևայԱ չար և օր, և. մեր^ 
*աս > բայփ աւուր% աԱյյաւ. կացևաէ ղաւ֊ուրս է*~ր * 
կոյմե կպյր *է տագեապթ (Ժկ ղձր ըետրԽսյյև ճանապարհ % 

դու սար կի հոր հնդպյ և խոնարհի և սրրոյ՝ որ կր տադրր աո* ամ%նն֊ 
սնամն . աո հիւանա. *մաթՏէնով . մին* տմտ ոամննաքն ասս լաս ն*֊Ո մայնպալ ^ Ա. 1 ;ՀՀէ.*Հ–ր~ճթ 
4*Հ # Հ*պհ ի~*Կ՝ ի%Լ ծա՝ ~յր զ^գաբնակ Հր, ֊յւ 
մնծաաուն կր յոյմ • դործկր դնրկիր, և դչպաուզնորա ծախկր *ի պկաս 
•*/» և կ—ք—^ւա • պքԽպև" հԼզ. եր. մինչ քք ^4 կարնկր դ ^ 
մաչյ » խ4 մայրն ամննԱիմբ փաար և րհդդկժ կր գործող հօր իԺսյ , 
քք դարգարկր քթտ& 4 պ&նկր աո.աաձրչ րան դադաաշա7Ռր ք և աքնպկս 
չեդոսանի 4 չարաբան և յանդուդն կր իբր թկ ամենայն անդավի իւր 
|4քքւ կր • և կր *ի նժա շփոթմհւնս և կաիւս 4 աղմուկա բազումն *Ը"ֆ*~ 
4 ՈէԺք * հ~կ դքինարբուՅն և դարթ&րութք և դյբայյսւթիւն ընդ ա֊ 
բանչյ ունկր անյադ 4 անթիկա , և աքնպկ*$ կախկր դամննայն դոյո աան 
Ւվ"2 պոժհկապկս. դի սրչափ 4 րաղոսժ դաանկր մաաւպթ "ք 
գպքք *ի ձնոին նորա՝ ոչ կր բախական նժա 4 »ձ °ք ^ * քե ^ 4». 
•^սաաչյևալ կր հոդս աան մնրոյ ՝ի հորկ իմձկ « դմարմին իւր աքն֊ 
պկո նա 9ի դարշիլի պդծսւթիւն, Հձչ դի սակսոտ դերձան *ի ^1^ 
յաքեմանկ *Է լարիչի պոո.նկութէ %որա 4 ա1*ա*ւակաՀՏՀէն և դարշո*.֊ 
քՏՒնանն է խ. ոչ նրբկթ դիպա», նմա հիւ.անդուվ9^ մարՅնոյ և ոչ ինչ 
ցասագննաչի Նքա , ալչ *ի ծ%\դե%կ էֆնչի չյմահ կաաարնաչ աա.ոդ9ո*. 
քիկատֆ, և կա չի ՛ի չարիո է է(– եղև է&ո-աե նչ բադմաաքկթ Հիա-ահէէՈէ-թ-նափՏիւ 
հաշկըլյ հոր իմհյ է 4 աա-ժսոհսքե խաա^եակնյաՆ օդթ, շարժնչչաԽ հող֊ 
Ժո±1զլ 4 որոաժունբ և հաաանկին կայծակս սեր սաաոիկր , 4 անձրկթ 4 
հնղնղյ • 4 ոչ նւշև հան դարանչ փդ ոք մինչև Տնաչյ աս.ահչյ թաղման 4». 
սժալ հայր իժ դիրի" ափապա . «| ասե արոյ ալտ շարժկին դչյը֊ 
չո*–իա իսրնանչյ, պքանչանային և աոկին . ով֊չար այր սա, որ կայր *ի 
փքի մնրուԺ, աո թշնաՀէ էԹյ կր է դի ղկնանս իա.ր յանկոդին 4 *ի չրա-ս 
ծախնաչյ, 4 արդ հոդ դնա ոչ րնգամնի մնան աչ* \\յչ թկպկա և դը֊ 
մուարին կր թադնլ դնա *ի խ»աոա.թ% օդո/ն , այչ դի մի նեխն ալ իոա.ծ֊ 
չքի 4 անմ«ոսո արաոչյկ դաոՀն* վասն այսորիկ բադոսժ աշիւաաո*,թ նամր 
հան նալ թաղիդոտ դնա որրան կար կր », Ահ^֊ իթքմւ կաս. մայրն իժ ա֊ 
ղաաո*.թի յաոՆկն , աաաւ.նլ լիրբ և անպաակաա. ձդնայ դմարմին իւր 
յանաա-ակոավքք պոանկաթՆ , մինչ դի յայանի պոժե կան որ արար րա 
աոմն իւր . 4 այնչափ յասնլ յանաո.ակն պոս,նկո*.(քի և ՛ի յղփաթֆ 
ի ի յաԲ**րՅ"լ–0ք» ՊծւՏ «ձ^ձ 41 9ի հՀյրէ՚ննար 4 ի սաա֊ 
չյո*.ածոր մերոչյ « քակ յ որմ աժ և հաս ժաժ մահու, նորա , աոնլի կ թկ 
բնաւ ահիս իշխնաչյ մահն աիրնլ %մա • և մինչ մնո.աս, այնպիսի նդև 
փղյթ ամենայն մարդկան պաաոսնլ և պահ նլ 4 սդալ գնա, մինչ դի 
(մոսկր թկ 4 օդր ոպաոկին թաղման նորա ւ \*սկ դինի մահսսան ծնո֊ ՝ 
դար իմոչյ նլի Խո *ի հասակ Ժանկսսթևան՝ մինչ դի դդաչ/ի դյարմոս^ 
մինինոՓնան ժարմնդյ * ^ ի միսւժ դիշնրի մինչ ննքիֆ ի Ժահի7(ս 
իմ, սկսայ խորհել *ի մոփ 4 ասնլեթկ դորմյ ըհարևչյիչյ դիննչյաղ, լսլ. 
հհ՛ իմոյ դ$կ ղութի 4 դանմնդսւ թք 4 դսրբոսթք շձարնրիր . այլ%ա 4 
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գմպքև % |^է աէրաա/ևկ գմէրՆ «X, ար «ո»( 
ևկ տոսհփւՐ ա1ոսսճէ1րլ զծ%ոդ*խ ւ |^լ աոարէսւ. աաւ 

հպ/Հ*՝ *ք V1 դրախտի, և. «ր« «%/&* ^ 4*89* V1 ք*– 

•ձ ^ #^ձ ♦/»*•** յ*րԿՓ* ~յւքր®^^^է*ո#4* 
/»«յ ծրախեաց ՛Է ցաւս և ՛Է վէշաս , 4 այեաքՀս դժուար *լ յերկրկ՝ ^ 

# ^ <»ւ^ "ձ &կ*պք– պնա • ժ 4–»*/ V &յ ••չյե 
է»/»* , անկաւ յ այ պրան չարի,ա է Այյլ կենցազ և ք«^ *6ք 
ապա բարի կր 9 ^ գմար*քնա աալ ՛Է պդիութէ 4 հեշաաքէա աշ^ 

էքարհէս . Հանպէ ոլ ք^ձ դարչեյէ Գ՚Գ^՚Ծ ք7 Դ 
կաաարեաց , ^ պոոնկութֆ 4 արրեցութեամէ կաարարեայ պա*նա/Խ 
կեաևս էւր 4 աաա^էութֆ 4 էն դու (մ թ։ Է*. այոպէրս ըսւադոյն կ 
4^*է. 4 ք>ք աեաէ աջդ* էմեվյք &գՀԷ կաականէմ*» ^ «քք *9^. 
յ^4« ԷաաորեցԼձ* մէպթ էմ* գնալ ըԽէ ճանապարհ մ՝օր էմայ% \Հյլ րա, 
րերար 4 մարդ աոակրն Խծ #»ձ եքձող կ-ր^յէլ քէ9 • %ֆ ք”7* 

՝4^րէ րն"՝րեէ. ^քէչՓ • ^ *^“ք 4(ր~*ր ,–,Ր^ ր7ք ♦ 
4«*«– 4 ահա*. Որ աեպեամր և աակ ցէս րարկացե ալ դէմգ 4 ահտորկու 
ձայհխ– • դքնշ են էարհոա րպտդ այդորէկ պար մաաճեո դ0ււ Ա 
"""հ—ԶՀյ Գ "ձագ նալա և ալ կարացէ էոաել 4 ալ Նայել ՛էնա % էէ 
Նա աոկ • պաամեա էնձ պքնլ էյ որ հէ օդ ւ է*, է մ՝ պարհուրեալ յահկն՝ 
ասԼմ** »ձ դէաեմ*ւ էէ աոկր էնձ պամենաքԽ դէմ՝, և աոկ ցէո • ^ 
պայսոոէկ քաորհկէր դու • |^»4 ջ»/« •»**■» - պամենայն պաո^ 
Տրյէ նմա* Է>աֆ%ա* աաե ցէ» * արդ եկ յձդ էա և յոլցէց քել պհայր հ* 
4 պմայր, 4 »4« ք^4 արպկա 4 (րա/ #ր«–Հք 4Ա, 4 ապա ար այ կե ա%ր 4^. 
^ քմաւեոցէ ՀեՀդայերնարեոշես * իէ պձեէ-անԼ էմԺկ ^ 

/»»*• ՚ք ք–»ձր* # «®4 * ար յէ կր րապմԽպան պրաէոաէւր, և ձրազյձ 
4 պապով# յանկայե^ զ*ր ալ կարադէէյկ չէպաա. պատմել, 4 

թպխկէն անդ. աղյախրր *ա՝քդտ և վաակ թ դեղեյէկթ, 4 «*ք «ք# 
անաւշահապր. և ավ^ կարալ էյկ պաամել պչխաէկ^թքա ար կէն անդ * 

Ե«* հ՚Ր4 ՀէքՒ“Փ անԳ • ՇՀգգՀ*՝ *Լ **1 4–/^ իՏ պայեաա. ղդեաաէ^թ 
դարդարէրալ, և համբաա.րեաշ և հարշանկր դի*. քրակ նա փարեյայ 
է*1* 4 ապաչկէ յէննլ աձ. նմա անդ % է«– նա աակ յէա * արդ ալ է հնար 
էէննլ Հ,նդ աաա , արդնակ , այլ թկ քհեա գործայ ԷՏչյ գնաս դաա գ*Խ. 

*է մամանակէ խ.րա».մ\ էէ կսդեալ պձե ա անկ էմմկ րնրապն էմ*. 4 
աակ յէ–. նկ և աեա արդ դմաչ/ր հ* • է*, հս/ննալ դէս անաէ աարա*. ՛է 
"՚^րդէ էնլ դժուարէն 4 չար , 4 4*4այծ պէ» ՛է աո*ն ւքթէ%% վայ աանչավյ 
+ր յէ կր *պ$**4* 4 կոծէ*տ • 4 4պՈյչյ էնձ անդ հեադ հրայ ր»րբ*րելՈյ 4 
ձէ*.թ նապշնալ 4 ահարկու, վերակացու , 4 կր ա>ոկու§I 4 դ ոգու էն 4 
#1րւ» 4 կր*անլ աաամանց « է>*. նայեյեալ անոէ անդ զխյր է*՝ է 
հՆոյ հրոյն թաղն ալ մինչև ցարպրանացն, 4 կր&ակր պաաամհւնո էւր 
V ^ հրղ/ն , 4 անթաւն որդունքն ծծկէն գնա • էթրև եաեո պէո , 
ոկաաւ կոհելև աոել. վ*չյ դէս , Որդեակ, ՛է չար դՈրծոց էմհց . վայ դէո 
յանորկնութՆց էմհց , պէ պամննայն բան* դրւպց յնդունախս կարծկէ + 
4 ալ հաւաաայէ պշնացողացն ա ակ ջանա , 4 պղծ Ոհ թ1ր 4 արբեոութհե 
ծ֊Ո-այեյէ. 4 փորդ յաղադո փորր աւՈւրց դարլեյի ցանկու^էց լա, 
բա չուր հարու ածէմ\ 4 աՀ* սա կա արհ աաքար հելոյ դոքաաՈափրան* 
աոևա/Լն կրկէն ասնում* զհաաուցուէե ք և հասէն էնձ անթէւ չարիր 
էք* Ա4«" ժամ* ոպարմու&է– ևոդնականաւքմեան • արդ յէշեացեա , որա 
ք4»4, դմնաւնդն զար ունէոյէնկն, 4 աուր էնձ զքոխարկնն րԽրեյ 
դարծաթե . 4 ոպարմեա (նձ, որ դե ակ, խորավեվոյս ՛է հնոչքէ»հքՈյա .1 
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հէձփ ♦ է ն*րա քարթ աւցէալ էրա քթհքֆ սրջտւթեաե 
կա-աաւթէաե * 

* հար^ահաՏքթ թագաւսրթա սաւեու.լ և. յա^ 
**"ԾյհՒ՝ 1/*ր*^ւ/՝ 4*80» հայրն 1*յ^։ V ա**րյ • *9 V– 
Հընչ&թ ք պսէհէրքքձլթ ե– ադաթ ե*քե^, > և. ես եյրթա*Ր ասա. թաօԼ 
քքսւորե և յեա ՆրկստաասԽ աւպւր քաաՐ\ |քս Փաէրալի 
սԽնէրասկն սպաթեր* և. արթ գխոկթ*% աարսֆջիթ* * 
յեաոհնգեսաաէէճտ ասւաաւր ե1խ , էս ուներ քէր էխրեալմա^ 
տանեաւ. թագաթլարին և. ձեաւեագրևաէ֊ | էէ֊ 

*• հր աուԼալ յ-Ժ**՝ քէժժ •տանչեյքկ,» 

դթա յիս , Որդ հ ակ , |ՈսահելոլԱ ւոսւնՓսահայ • •դնեա &%*Փ Հ" հշաա^ 
Հք^(/Ս • ^ ••.ար ղձեոն հո յօգհելինձ։ \՝"կ ես ողբայի յա Լադին , 4 
"ւ հէ–քՒ աալ ձե ո֊ն յահե ւքերակէւյուայն է Ե*. դարձեայ֊ աոկք 
արաէսսու-օր . որդնակ , օդն նա ինձ « որդե ակ , մի «/9\ուանար լ«^(ք մ❁ք 
հո • յէւէսյ^ս ղեքեունո /"/՝ (*^օ նւ՚ւ՚ձհ է ծնունդ. ՀՈ է 4 թողուք 
գես ^1 ՚1"՝Լ I՛ հնոյիս յոլյս : |\սկ ես նեւլեալ 9ի ձայն ծ 4 արաաոուայ 
հորա ք և խև լադ ար Լ ,,,լ լք.ալ ձդեյի ղձե Ո.ն իմ* հածել ^ա« 4 իբրև 
արարի ղսւյս , կիղէայ հուրն ղձեոս իմ՛, և սկոայ 4 ^ Յա~ 
ւ-ոշն : Էէ լուեար դձայն լչսլոյ /»«/«/ 4^> է* *է աաե% և ակՈՈթե 
հ արյան ել ղք&՚շ լաս . ղի ղարթույեալ֊ կէ : Էէ եկեալ աեսին ղի (ք, 
ղեալ եք ձև ո ս իմ՛, և հսւրյին յիս% 4՜ <"/*ւ 4 եո ղա մեն այն պաա~ 
մեյի նոյա I Էլ յսչլնմհեաե հեաևեյայ րոա կարի իմում* կենայ 4*|* 
էմոյ և կամեյայ գնալ ղհեա Հաղստավարութեան նորա • ահա ի%^ 
նսու-ն ա$Ր 4՜ որ եյոյյ ինձ ասաուած վլսոն ոդորմութեան էւ-րոյ /^4 
որպիսի աանջս/էւր Տքնան շւսրադորեայ տ ՀԼայս պաամեայ երաևե^ 
չի կոլոն , զոր ինբն հաւաաայեալ կր ՛ի աեսլենկ անոթի • 4 ա*եք% 
(մկ անպաամելի 4 բարք/ջ արդարոյն և անթեքելի աաեջ»ո\թ մեպա+ 
*- որայ է Ա^»^. մեր հեաևեսյուր խրաաոլ սորա է պի երան ութ եթսեն այն^ 
մին արմ անի չի յուր է 

I *\.նայ իշքսւսն ոմն 9ի լե առ.ն պիչիսայլոյ ՚ 4 կամեյաւ պահանջել 
հարկս ՝ի կրօնաւորայն իբրև յաշխարհականսֆթ % էք*. մոզովեյան Ոէմել 
նայն եէչրարրն վլսսն այսւէրիկ աո. հայրն \՝Կէ,,$ոԽ $ և (նարեյին ղոմաես 
ի նոյան4 *քի *ոււարեսյեն աո. (3ադաւորն : 1>4 յնոսա հայրն Ա/քր. 
նաս . ոչ֊ պիաոյ 4 աշիտ սոս եչ սոյա և գնալ, ,ւյքք հէմհդարաեյեթ *ի ոե~ 
նեակս ձեր և պահս վալեր շաբաթս երկուս , 4 4Ո միայն աանեմ* պայթ 
դործ կամօրն այ \ էւ գնայէ։ն եդյւարրն ՛ի սենեակս իւրեանյ , 4 ծերն 
հահդարաեայ ՝ի սևնեկի իլրում՝։ \*րրև լչյահ երկոաասած աւսլրրե 
պահոյն է արամեյահ եղբսւրրն վո»սհ ծերւշյն , ղի աեթթանեքն ի ոենեկի 
ի լրում՝, և ասկին % մհււայաւ ծերն ղալործ մեր թյայե % |ս»^ յաաալր չո^ 
րերաասան կար դի մողւէվեյան եղբարյխ *ի միասին % և եՀե ԱՈԱ նթԱքա 
ծերն և ուներ ղհրաէարաակ աչւրսչյի կնրեալ մաաանեաւ արթունի ւ 
\*բրե սւե սին ղալս հարրհ% սոսկայաև և ասեն յծերն • երբ քերեր պայս 
թուղթ։ Ա/*4 ծերն. հաւաաայկր ինձ, եղյրարթ, ղի յայաէ գիշերի 
ղնայի աո. թ ադաւ որն և ե սւու գրել ղչ>յո ՚էէք՛ և (է\էևաԼ *• *4*«•/. 
յ(՚1"" 3Ոէ՜Յե & սաոա-դ֊եէյէ » է ահա 

ձև,լ՝ \յ^ըր–եալՂ.սյս հարյե ևրկե անյո/Հլ էք#ք «ք»*ք* . 
և "ԱԼ *ձ քաաևցալ. իքէաԱե ընք. %*սա ■ 
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|)ՈԻք ^Հաէթաաի ցոձՀաշաւ. 2քՀէլ&դ աճապայ 
աըո և տեսսնել ղեաոայս տեաոն % Լս. ^րա^էալ գլորս 

է էՏՒ^Ժք՝ 6քէա– Գ •հրո”աՀրքէ *• Գ Ք”Պոր* I/*– 
եբևեալնմա այր մի փաուաւպէ և գնր ացոյց վնա օծանե^ 
(ովԼ գշբթունմե • |ք\լ չոգաւ այլևս աւա.քա և գիշերս 
չորս % և գաեալ Փ"ք*ցք *ֆ փակեալ գբամքտ և մաեալ 
եաես ծեր մի նատեալ՝ և իբրև չխոու պոպքպխ% մերձեր 
$աւ ձեէւամբն, և եդև իբրև. գչիոշի , և եա վեա հոքյթ 
արտաասւպթ է |^ւ չագ աս անդ յպովյաւաւրա 9 և աեսեալ 
ոտնահետս նսասու ա«ւ երեկս % և աեաաներ ֆակա գյամիդ 
շաց և ծեր մի 9ի մկք նոցա , ծածկևալ հեր էտ * և ար, 
թեալտեսին դիր և արս է |^ւ պատմեաց նմա եթե 
մսթկոս կ անուն իմՀ և կի %է միաբսնակեացա 9 գարծկի 
կաաւս 9 և յագտչմանկ չարթն գնացի աասնձթն 9ի 2ճճա« 
պարհս 9 շինեցի հիլւրսնոց և գործկի գւսրուեսսն և աո.^ 
նկի յոլովշ ողոր մոլ թթ քնդսւնեքսվ հիւրս 9 և վասն ա, 
րսւեսսվն սնկայ 9ի մեղս էխ ոք վեց ****ֆս տ |^ւ հարեաալ 
քիս ի*ղթի մաացս եկի յոնապատս « և 9ի յօյր^ք աաքՏալ 
պոյն չզարկի կան դե և է9 և (նդ գետ թե թաւալմամբ քա, 
տարեի գագաթսն % |^լ կալալ, ղիս ցաւ (էրգի 9 Լ 
«Տ փառավոր և սակ* քի ե |^՛ **#եմ\> աչս տկր 9 
$***֊ ե (էրգիս • I»՝*– բուսն հարեալպատաուեաց պկոգա 
և հսնեալ եցոյց քքերդս իմ՝» և սրբեալ գցաւն% եգ 9ի 
ւոեղւոքն և ասկ • ահա ողջացար 9 սցլմի մեղսնչեր » |քս. 
եք և անարատ 9 և հանդերձն հնացեալսնկաւ ♦ &. եմ% 
ասստ ամս երեսուն 9 |^ւ ւ^լ էա ն<& ^ԼքքՍք^ ֆծշՒքե% 
ասելով* չիարես աևել պատերաղմաց ղիւասցէ Լս. 
գնացի ղ^նգետասսն օր և գտի գմեծն է^խոփրիոս 9 <ր«^ 

գ(ի*շխ ե ած կեր գամենայն մարմինն 9 և քանքարով 
ծածրկեալեր քմկքն * որ և պատմեաց գինթենկ%ար 9ի մսն^ 
կութեն եղև ըե դ հարիւր եղթարո միաբանից արբագաւ^ 
նից • և գի գովեին գաո.անձնակսնութրն% որ |ֆդէ^քքի ե– 
( \ոհաՀԱնու նման գսրծե » ^ քած* միայն ունքն յոյա յա^ 
մենէսխ վիշտս որ հանդիպի 9 ձ. »յԼքՈթ *ի մարդկսնկ % 
պա 9ի գիշերի միում՝ ելեալ գայի 9 և աոաքիիմ՝ երևե^ 
չքաւ ըցս • և երկեայ և կամկի դաամնալչ |^ւ եէխ աո. իա 
հրեշտակ տեաոն և սակ • մի երկնչիր 9 եկի 9ի տեաոնե 
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քքապշանալ |#Ա քնացար րնդ անապատս ևօքէնմխ 
րն Լ հաապր 9ի յա)քր մի փակևսղշ ն֊ բաիմրալ ևլ Այր 
# փասյա.սրևալ ևրևսգթ Լ աակ. բարի ևկիր ք ևքթայր 
ՀՀեաիրխա * սդ^ագուրևասլ քիս աք ո/ց աո խր գա^ 
սուրս, և ապա տարա*, ղիս հևաասդսքնս և. ևթևր յայրս 
յպ/ս ♦ և ևդև րնդ իա աո. արա ևրևսսմն % և. «ւա^յ ք*Խ| 

դամննսցն որպիսաւթի պարաևրապմի դիւաց և. քիսրասճէ 
համրևրութՆ , է ք1««^ յ/Ա^» * և. 9ի սաղոսին հևա փ 
աևասնկր քիս մինչև. փսքսևցաւ աս. *քքՀ*, լւք ^ ^ 

սսլրր նշիադա նսրա մօտ սա. իա » է 1րւ/՝ ասա ամա վաթ^ 
սան է ^ է արմաւևնիդ որ կա) աո իս ղ բևրկ ևր^ 
կսաասսԽ րապու .կա ի տա/ոսին ք և չքնի ին2 րաւակս/ն 
բսպսւկ մի յամխն է ^ս. հրևշտակ տևասն մխիթարկ. քիս 
և. քամևնևօևան արթ Սև յ անապատի աստ 9ի մարմին և. 
յարիձ» որդւսքն ^ք« |/«– յար մա մ՝ կարասի որ 9ի աևոիլ 
մարդս), վևրացուցսճակ յևրկթա և ցուցաևկ դարդարն 
Տւ. դսրրոց հաաիսև է. և մՏաա/ևասֆ դամևնսցն վաստակ և. 
գաշխաասւթի % |#\լ ասևլով քթւաես՝ լա.սաւորևցաԽ և^ 
րևպր նսրա իբրև քար և գավն ,ևա«կ ց^կսոթնոսփո • սր^ 
դևակ, ևս "*ր*բ կատարևմ գընթացա իմ. ևթկ սթյա^ 
նսմև իմ՝պատարագ մատսւսցկ տևասն , կամ* քհտ/ր մևր 
ար յևրկիևմև աաասցկ , կամ* ևքթարս կևրակրևոցկ կամ՝ 
իամևկս ծքոևսցկ աևաոն 9 ևս յիշևմ՝ վնայսպօթ ս, և հս± 
մևրևսցի քևա տկրյասյաջիև մամա. 9ի սկքթամն » |^, որհ^. 
նևաց քՕկավՏատիս և սակ ♦ մի գ**ցկ 1ի թշնամին աԼ 
րաա իելաոա^ր ահևւլաաէնին յանդիմէմնևլըքՀ 
րևքյ պ/Է պացևս պատասխանի ամևնաքն վարաւցրաց ւ 
|^օ. ասացևէոլդայս հանգևաւ.« Լս. ^|ա^&աւք^ս^ ԱիԱլ 
աոևաէքսուրբ նշխարս նսրա ևտ հոդյց » և իԽդրկր 
յՅյք մնալ 9ի աևդւոին 9 և սսւմամավն փրսւ. դադարքն 9 
և. արմփա.ևևին աևկաւ. է Լս. նսրա դիտացևալթկ սէ և 
հա2ճյ տևասն րնակևին նսրա անդ , և յարու.ցևալդնսցր * 

Հւ հրևշաակ տևասն ևրևևալ մխիթարկր քնա և աոաք^ 
նսրդկր % |քս. յևտ չորս աւսւր դիպևցաւ չորս ծևրսւնևաց% 
պՏթ և ասացին. բաքի Լկիր* եղբայր և գործակից(^ա^. 

նսաիսք որ ամէիսփևցևր դոուրրն | քնաիրիոս * տկր և^ 
ք/քքքք մևէլ դդա/ուստ րո այսօր , ^ վաթսուն ա*Ր կ որ ոլ 
քՂթ տեսօտ ՛ի էՀսրդկսհէկ բաց ՝ի բԿնէ \յ4–յապօթ» կա֊ 
քևալնսսան • էւ աևսևալաաա^ի խր և անց նկանակ հինգ 
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ապիտակ 4 փափաւկ՝ ոքպհ" ոսւեալՀի քն^, 
|4 ր ձ. կեբեաղ^ գոհացան 4 աաեն . փաթ սան աաՐ կ ոք 
աաւաւքա չոք* նկանակ Փպյ Տձ , 4 §պսոր հինգ 
ոոտեաց սղոքէ&տծն ած % |^է ^ 4&– 
ք""# V ^ է 
աոաթ 4– պսսոմեա ղմՅսհն մեծին 4 ղմ^նՀյ. քի յիշ4*ք4էէ 
յագայա խ.բեանց ւ |^ւ հարցեալ զանաանս %ոցա% այէ 
պատմեցին) աաեչչ*Հ թկ 9ձ գիտՏք ղսնա֊ոնս մեք+ազ֊ 
աղոթեա, ղի աիացատ ղիբետպա 9ի գավիթս աղա |/–֊ ^ 
$Խապ գնաց *1կավեաաի ասոպա •<հր *Հա5*ապէ ^ 7^. 
պէրցաւ. ալք ափափ մի լի ափգով^ աղամալ. թքաան^Լ նու.ան 
թաթ ք^ր^ք յոանապ Էսաղոալ /Յյւլ մուբտ 4 ալէ անսւ^. 
ջահքտածաՀՓ գէրպէքխէՀէ ~ք Ա.թ*ւէրՀաա>%մա թ.կդքախ^ 
ա❁ըե 1ք աՁթ 9 ղի քԱ*բհք ի նաՀսեկ հատ ամև2ճսա>1ղի, 4. 
քի*–ք մի ակսճաակիա աք բակարան է$ք դհա է |^ւ յայաաիկ ե^ 
կթա անդ մսձակաՏտ քծղեցքկց՝ ոքպկա թկ հքեշաակտ 
իցեն ք 4 ապֆոխ աո&Տրալ յաճա» սճտէ կոչեաոց ^րԱ|քաթփաՊ 
4 թհ Փսասփ դաղի պսաամեըոէ* 4 էրզև, աո. Ղաաա ղա^ 
ւ.ա.քս էփթն% վայեք&քաԼ ք » ),*«. # ^րրյր-*– 
նէրլև պատմեցին տղային՝ էրթէջ ոբդիտ Էթանաքապաաբասց 

»IV նաոմն ք®*1 յաաոԼՏէ սղլ 
տատին ճւ ք»^ա ^ աէեբոյ ♦ աաաի աոեղեկացաղթ 
ղսա֊ա կենցաղս «լ քնշ^ գոլ* 4. յսմաբեալ սԽկսո» 
^ Հև ^աւօփւձ |քյՏ4ք աւաւքչք եօթսնց> փա^ 
խէատ ղաղա յանապաաո, թպբկստ Հ^քիրսԼ թե *պց *է 
րասսցեմեղլ ակք ♦ 4 աղաար իակ• 6շմևեօղ֊մեղլ 
•ալք մի փաոաւսք 4 կալէրալ ղձևասնկ մեբմկ եբյևք 9ի 
աեղիս յալս* ուբ կ**/ք սուբբ ծեք փ, յա/և2ն աղատ %մա 
«քսւ^յաԱլ (ւ4լ* 4 աւսոքց տատի մի 4 աէափ$7ճմնեցաաս֊ < 
1/^ –Տաք*^ ^ Հ4շք ^ է * էՓք աւատմն 
քքէախփ 4 ապսթեափ աոանձին, 4 գյոսբօաթ 4 ղկիբակե 
մաղաքիաֆ *ի հակալճ, 4 ^ հքեջսաակ աոեաան հագաք֊ 
ղէք ղմեղ ղէրքկաւ, աա֊աւքմն 9 4 մխիթաքէալ ժա^մկալէոֆ 
*ամ՝ նեղաթեանց 4 փսքձաեաց հ |^լ մթ*շ^ ղալս աս4փնԳ 
ք Խէ քմոաք հոտ ղաքմանէպի %պ> 4 անծանոթ \ |^ւ1քճտլ 
հբեշտաքն ամրանն հադորդեյայց *&բ մաքՁնաք 4 աբէրաԱն 
տէրարճ • նոյնպկա 4 վսպիւն ա առի հբամՏաև 4 Հք>ք<ցք 
յկ^գխբաա 4 պատմեցի եղթաբփէ %Է փարա պլ* 
^Ա^Օ՚Ե^ մեղծղսԽ%Տրփն *1խտմՀ*ա փսմնոքքսցլ 
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կադաշյ և թկ նստկթն ՝է գաւթթն և խօսկին 
գճպ. «սյ • և ահա ր«սիմրաոց «րդուաւն գաւթթն մատակ աV 
ախձ 4՝ V ծ կ«րիւն մի ունկր կ*յր + և 
րնկեցեալ գկորիւնն աո. դարսն ք և «մեղկն գաեդի 
կաա է երսէեերւոթ» Հ^արկափ աոեալ գիսրիմմն 9ի 
գիրկս խ֊ր տարաս. 9ի ներթս «աւ \^%ասկար, Խասգոթս սգալ, 
րկաօլ եղ թե ձեուո 9ի վերայ նորա ♦ և հսԽեալ ետ քա*. 
ոիսձն*այքէթցուցեալ գաչսնսրա % վեց աւուր ե^ 
քէրնՀաա&քթ վսքքևնի ևպթ. քոր յ^փշաակհալկր յար^ 
սԱրղաոիա * \\*արկաս ետ «յսքքն |) ակար այ և. \Հ*ակար 
ես» |*յթաե–աթ սրրՈյ եպիսկոպոսթն ճւ նա ւ/6լ 
*Ժք՝ՏԽ^ա%ք1Փ ։ 1Ն" |)՝“քք* ղյարՓ* խ-ր ոլնս>ևա 
յթքև ցձահ է»֊ր « 

. | ւք «8 9ի մեծ հարյքն տեամէօպ* սա վկսցեաց և ա^ 
4‘^է ք^ր Գ վէրպք Փտաւ*ր*.չֆ ՝ք> 
մամ* քոսս ալյրեյգթն , տեսի և *ի վեր այ միայնակեցաց 
ձևսիլ յար մամ* ասւնու. գկերսրսրանս « 

^1ԳԱհ* աշխարհակէմե ոՅն որդւոֆտ իսրովաո. հայրն 
\\ի*& */ չեա«ւե հօրն Հ^նաոնի, ճւ ^ ՛ճանապարհ թե «1ե^ 
«սաս. «քԱքինսրա • ճւ #շլ ի^սվեցաւ ք հասատովք 
աաեապ տարաս, աաւ ձերն , ճ. «մեկեալ հանդերձ որդ*ւոգէլ 
խքաէ սԽ.աիէնորա ղի օրհնՏրսցթն ՝ի նմանկ • ճւ յարաս՝, 
ցեալ հայր ւքանկամն եթոզ գմանուկն աո. ոտս ձերոխ 
և ել արտոսրս 9ի խդկն $ |և/^ ձերոյն կարծեալ եթկ *ի 
«գաղատանս կ ֆ խմնարհեալաո. մանուկն ասկ ♦ արի գնա 
«սրտարս ք գի ալ գխոկր քմկ մեոՆալ կ * և աս.մ«աէախ 
յասրեաս գնաց % նորա տեսեալգարմացաս, և մը^ 
տեալ երկիր եսրսգ ձերոյն և պատմեաց ղիրմն է |^\ւ Աէ^ 
սեալ ձերգյն արտմեցաս ք գի ոլկամկրընդ յթնելիրացն* 
և. «գաաուիրեէոց աշակերտին ք գի մի օւ«Ռրր ասիցկ մինչև. 
«յվաիէճաև ձերոյն է 

| ե|աա ո Ահ ււչյր աշխարհս* կան աո. ^հԱէՍհ ^քք քիաէէ^է 
«ոոհի՝ էէլհեչով ըէւդ. /■ V– և ղչղպ (՚ է*~ր մանո*.կ Հսաակաւ. , և ՝Է դնս»լԽ 
խ լւ1. ահւյ մհո֊էու. էքՆձէՈէ. փէ յը1էէձսէհէՈլհ . ք>սկ շփոքֆեաչաա. % "Հ/Լ 
ւաւԼալ ղհա էէհսէէյ աո. ծ Լչւե , և ա հ /• լ> կւ1քւսէ հաւ.աար»լ աեկաա. ասո-ա^կ 
«V /. լ> է>յե *քա ձ •> * I. կււ էրր հ Հէկլւսքււ»էյ.հ էոէ. ղ/> օրհէէես^Է *ի *հմ՝աեկ , Ա եղ. եալ 
պաքաԽէ*է.փ* «սք*դ.% ելաջա*տ* • և էթ(*և ել նա , յարե աւ մանուկն և եւէձԳ 
%մ«ս , և ծ երե ւ»ձ էէքաւյա*. եթե մևո֊եալեր ևյս*րե աւ է |ք^»/ւ ելման ու. կն 
աո. հայրն է %.ր, 4 եաես գնա՝ գահի հարաա. այրն, և մաաւ. աո. ծերն՝ ոկսաւ 
երկիր պագանելև շնորհս խո սա ուսաներ ևյայաՏեե այ պցործնգս»յհւ 
րև չոսա*. ծերն արամեզաւ. յւշյմ , գի ոլ կամեր թե գֆաաոյե որ վիա . Լ 
պաաոէևիրեաց նմա մի 0ս4^ աթել գայն մքնշե յօր վախ7էպնի ծ երգի « 
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(\»Ա8 ՚ ՚Հ հպա^տ (*Հ *ր4~ էէէքարՔ ղքացէո 
կին մխՌրաեց յաՆապաաի անդ , մքրէ*ն օաար էր և. ա/Էա֊աԽ 
քՕփկ* և էր էոար% հեղյագ*խ ՝ի փարա , խկ քճփէխյղքժ 
արւստինի , |^է գէպ էպև ղի Հսփ&աեէչրէ*. -(ծ . խկ 
ծ էյն վրան պի աէաաէաչ էր > էաէ» պի Հրէշաակփ (***+. 
լ<ա^ ապաաա-որէքէԽ նմա * 1^*– ^ ք^ք– էՇաՏձլ 
յէրկք&ս, ևղև խնդիր փաՏե էարա, ձախ էղ/է յէրկխխք 
«ր ա»Էր* վաւ&ւ հևղյյ*4ձ1ր դ*րա քիաէոֆ ղի *>^քք է* 
րա/ր վաան օաարաւթևա&գ րաղէր դյճէ, (\1րա արարիկ 
ննջէաց և բևիվս, և. էկթ» ամէնաքն ապֆցնարա ♦ և.էաէա 
ծ էրն պի ոչ ա֊րէջ էր և կին հրէշաակ^թ , և պարաէսցաա. էւ 
ոծէկաւ. 9ի հէրայ էրէսաց իւրոց պապաաէդաէառաքի %։ 
թէ պիարդ օտարն հէղյ* էր է> այնպիսի փաաո աՏեկր» 

«ա աոստինի՝ աչ ինչէպև. ամա • |#ս. 1րք6» <1«յծ «|* 
ոկր ♦ աուստին ի յոր ժամ* վախ՚ճանէցաւ. ք էթաց 

• 4–*»1ր«# պազյւն իլր պի յային և մխիթարէցաա, ոՏմն 
նորա ♦ օտարն թ կոյկա և հէզպ կր « ոշպպթ էաէա 
րսցն ,ևյոպ*.ոց հոճմրալէյաց, ձ– Տտձ միփթարէաց պԽա է 

^|0ԼՏՍ՝եԱ6 1 «Տ ^ հ"քցնա^ 
կէացյաևապատին | ^կապողիս*քև ատպասաւորկրնյՏա 
խարհակաե ոՅե է | էք ^ տապստթ* այր մի մէէաաասԽ 4 
աԱրարիշա * էպԼւ ն*$ա մէրւանէլշ է֊յաղարկկթԽ փյա 

• Ա/^(» V հարանյն՝ հթկ Տրզթպտ հրկոս բնակկին մերձ աո. 
Սա, էֆ%ն օաար և էքիլս՚ն ՛ի գա*–աա.կ% • & օաարեւ այ% կր հքրղէք. խէքր 
4>. ք*փ էրկրայք>%% կր փ*յթ յոյժէ *\փպաւ. մհոանհչ աաւարի հպյաբն, 
և աեսանկր ծհրն գունդս հրհշաակաց Հի գային ^«է«Հ աոաքի 4». 
ք–*–*# նորա և հանին յերկին* . 4 ^4 կամիր մաանհչ հ դև խնդիր վրան 
նորա, Լ հկն ձայն *ի վԼրուսա որ ասիր Հասն նորա » ք."* սակաւֆկ մի 

Կ * ր», ^ սաարութէ՝ բացկտ գմա և մնա. ն իր «^քէ 
™՚1ՒաՅ ե *ր կր -ք» ^ ■»* ^դւ 

գակակֆ ի*֊ր* և ոչ~ ինչ եաևս հ ևրն վասն նորա% ոչ հրեշաակ 4 ոչ նրա 
յերկինս, և զարմացա*, և անկաւ. ՝ի վևրայ ԽրԽոաց խրոց աո.աքի 9Թյ 
և ասի. ղք 4 , –4ք», ^ ^ V 4 այ*Հէ“1՛ 4՚ա*–ա3 ~րա 
մանի նպև, 4 «4» փղյքձ կր յոյժ 4 «շ * Ե4֊ ^ 

յկրՓ*իտ "V աԱկր # 4“Է1&Գ "ՍԳ մնո.աննչ հանգնրձեալկր ք 
նահ ս ղընաանիս իւր և մխիքմարհցաա. • հհղզն այն ոչ զատ հա հո 
զի*֊ր է այչ ոզյւաց աո. էօծ *ի մհկեհչհոգա. Ո,՝Խ ի֊-րոյ, 4 «4– +քթարկ*զ 
խա, գի օաար վաօն *յ Հալ կր . 

է ^աամկր մհգ ոմն ՛ի հարանցն* հթկ կր ոՏհ միայնակհաց սուրբ 4 
7(գնա*.որ մեծ *ի յհաոն %իոպպսոյ, կ սպասավորիր նմա աշխարհիկ 
ոմն այր երկիվզած Խյ » է *. 4/> ^ թաղարին յայնմիկ այր ւք մհծաասւ% 
4 անփրկն և շար յոյժ • 4 մեոաւ. մհծաաունն ք 4 յովղարկկին զնա 4. 
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«X* <«ԳԵՏծՍ ՀԱՐ*Ն 438 
եաչիսկսպատէր և տապսդխ ք**հ(*%թ և յմձմեդիՏնհթ է |^ւ աԽ 
շակերա միաքեակեքին աաԱր եալ պհաչքն ըստ սսվորուքձ1Տն 
և գաս/նկ պմիայնակեաչքն հանգոլցեալև թորենս֊սյ ^ 
բեալ քնա * |^քաւ 9ի վերայ երեսաչչ ինքսք աաւաֆէ տեալ, 
ԹքՏ» և սակ • Տ0Է յաււԱեմ՝ մինչև կատար եսցքքն կավթ իմ\ 
պք ե *Հք* *Փ **Ժ* ա*^թո,քաաէ՝ս^է աքկթան փաուս ոմևկր , և 
աս սր ծսաաքՀք Հքձ<լ ի աաՀ և. է քիշԷքՀ՝ պար (քէտ^ւ 
|^Տր հրեշտակն և սակ չքնա* աչքն ամբարիշտն գործ մի 
թաքի աքար և չքնկսպաւ. պայն սաակն , պէ սԽդ ալ գացկ 
և *ւէ մի հանգիստ * իսկ սա սարթ միաքնակէրաչյ չի ամե*^ 
նայե աաարինուքժի% աՏևկր մՏսրգկսրկն սակաւ. յանրսՏե* 
քՏևկէպաւ պաքն ասակն» պի անդ սրբեալ գսաէնիցի աոա^ 
քի այ « |^4. կաաարեալ կատքխ ևպյւպքն* դարձա*, փաոսաս^ 
քևը**քԼպա& վամն դատաստանս*ց նպա*% պի ճշմարիտ են է 

| 1 օՏ հիվանդոտ և սպասավորեր յսվմեՅնկ կա.*, 
9§սՏւ$ե * ի*կ մարդիվն սակին* քձկ չեն սուրբ *ի միմեանչյ ւ 
|#ս. չուաւ. ձերն « |^«. իբրև վաիէճանկր նա , ասաց չյհար^ 
սչ&Ւ եքէկ յարժամ՝ վախճանից ի մ՝, անկեսքիթ պյչալյա» 
գամն իմ* քի վերայ գերեզմանի իմոյ * և եքժկ դաչարաս^ 
ցի և բերցկ պաուդյ յ այն ժամ՝ քիաասջխ եթկ սուրբ 
եմ* ես *ի դմանկ . ապա քձկ ալ բուսցի » գիսաաքխլ պի 

պիակ*պոմն 4 Հագչպյքե ամենայն ոպքոխ յձհգ %մԽ բապոէ-մ՝ պաաուով4 
մոմեգինպբ 4 ոպա սուր • էւ. «X սեաչ պյրն պէ ոպաոա *–*րկր գթագսւՀև 
մեծաաանն ք հիանայբ թկ ձբպկս չար գպով մեծ աաունն* այնպիսի փալ, 
ոա*որապկո թաքման արժանայյա* * էյ»*. գնաց յանապաա այլ միայ ֊ 
նակեաչքն իւր • և իքարև ևմուա աո. %ա Գ եգփա գնա կերՍալի բորենաայԽ • 
4 ամբար ձե աչ քձպյն իւր աշխ ար հի ք* այն ոպասաւոր 4չայ գաոնա֊ 
^ • 4 անկե աչ ի վերայ երեոայյիւբպյ աո.աքի Ահ աոկ . ոչյարեայյ 
աոաի, ակր , տֆնշև աոաոշեո իՆձ թկ որպկս կ* ղի ա%օրի%ի% աիմիկ 
այնպխփ պաաիւ. գիպեայ յէչա խ.ր ֆ և ոա ՝ի մահ,կո*թկ%կ ոպաոա, 

վսրֆք վթկք. ^ պ^ոպկո կերեաչ էղքև 4 յ.աո.% քահուփաքչւ կլ յյաշի*արա 
հկ < (Հպյկյ՚աէք Ակ% աո %ա հրկշաակ էՏՀ և. աոկ • նա թկպկա աւֆ». 
քֆշս կթ* այլ. յա*Աւ ինչրարո*թևան # 4 աոա կաս. զփսխարկնա 
նսրա, Փ "*»*էի*յի • ի"կ եեր" աչ» աս.րր կր, այլ պի էէարգ կր 4 
Ո*նկր րֆկ *ի մաի , վաոն աչն ասա կաս. պհաասաէքս» էէն նորա, քի կր. 
Թի$Խ աոաքի անասն ամննձխհբ ասրթ և մպրրեալւ հաա աաայ այրն 
4 փապլաա.որ աոյնկր զԽծ % 

% –%աամկր մեզ հայրն 1Հա սի անկ՝ եթկ կր կեր «4 որոյ սպասսսսր 
կր կ*ք» կրանա**ր սէէե աա*րր . իսկ մարգիկ ասկին՝ եթկ ոչ են նպթա 
*Ո*րր *ի %««>5 * ^*– շո*եաչ ծերն ը*կր * էէ իրրև եհսաժամ* վաի*1Հաա 
%ի ծերգյն է աոկ էյհարսն • գա սա ղան» այո վաթսուն ամ՝ *ի ձե ովէն ի^ 
մո*յր կ , արգ աձկեյկր գսա ՝ի գերեզմանի իէքո*մ՝է և եթկ գողարիկ 
աՀկևրկրկ պոաւգ. գիաասքիթգի սուրբ եմ՝եթյայե մեգոսյ . ապա թկ 
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չԱ՝ սօէ/ք » |հ<– քքվ*կ֊ վաի/Յճէ&Լշրէ*. • սԼկկց/Խ յք«*ււ*֊ 
պա&ձե ՝ի վէրրաք գկրկքվէսեքե, կ. բսւսաւ և. ևբկյ» սրսսւղ» 
և. ս$էԱր%ևցս*Տև ակոկալ կաոլհ փսսա էսք* 

• ^1Ա)1ր&Ա8 ՚ ^։8(4,|՝*^Լ փարածսսքի ԼքաԽԼքէա^ 
(՚^օ^ աշակէբա և սակ . պաամևաց ւ*|լ <*ք 
|՚/*է4 վասն պրսւՏԽ սկիլթայւօք և. սակ՝ թկ կր բարէր֊ 
վասաակ ՝փ գործս, բսշց պաբզափ»%ի հաւաոա. և. վամե 
ախ/սքաւթ V յա&էքանկր և սակր թկ ոչ.կ ք/նսւթծսսֆ 
հայթէ գոր սսճաւվխ՝ մսրէվՏ։ |ք«. ր*ւծալկրկոլց 
ծծրսց պթսՏա գար** և. գխսկթ* ք44 վարս նսրա և. ըգ, 
գործս | և. ձոՏսկաԽ ևթկ սէսքկգսւթթ. սակ պթաԽս պայս, 
չսգան աո. նա և– սաէրև» հայր, բան թնչ 
•ապէ վասն որսւՏՃ, գէ սակ թկ հավն գոր աոնսւյֆ՝ սլ 
կ (ծսս-էվ՚ֆ ք այլ օրինակ կ մԼր«էսխ ՝|՚^ւ 
|է«փ ծծրն սակ • ծս նէք՝ որ ասևմ՝ քա/գ * |,՝“– աղաչֆյյիէն 
վԽա և սաէ1ն» մի ոլնիր պայդ բսծ,, հայր, աքլորսքկսալ 
լ.սճպ.ևէք(էԽ *Օրգ սուրբ ընգհաԵրակս«* ծկծգկրխի վաւա, 
սաացսէտ թկ աքս հարս գոր սս&ոլյֆ , 2(շվՏպւիա Սա/սկք* 

4՛^ Հ *■ •է՞րԻահ՞րյւրր "էէք6*աԿ հ~ւ •աէ1րաւ,յ1րր,հ– 
րկ աոծղծ ած գվարգն ըսա պաակծրի իլրօլյք» և, շկ*ԱԼ, 
րկ զ> ասծլթկ <ւլ կ Ը*ա սրսակևրի խրոլէ«Ր% վասն պէ 
«սնհաս կ խորհուրդն պոր*քկ ասաց թկ հաչխ «ՏարէվՏտ 
խՐ կ 1ս թաժաքն արխն ,Հւ մԽրլ այօպկս հալսաաաֆ 3^, 
«Տարաոլթքէւ 1րթկ ւ/արմթք և արխն կ է |^ք ծէրրն 

**ձ սսսքպ**^ ԽձՀայ&Գնմա ա է«. իբրև թաքնչյթ, Հեա 
ն%րն է «4(1^ր պթ*±պ% ՛ի պ.նր1ր է 4 ակսագ. քօ». 

^•»ձ*ձ* ^ 1&փ ^Շհտ *****& ~թ~ր պաաւղսնպտ ըո>ա%՝ օրհնկին քթՓ* 
է պ֊այ*ր յէլ հայրն ^կ ***4ր 4~/|* Ա/–*»** , Խթկ 

Կ* *Խր Պ9 *է յրր* * ՚ր/ւ Գ յ*ՊԳ*ԳԳ յ^– 
պաղս ա%գիաա.թՆ * պի աաՀր %ա՝ թկ ***&* հսՀք* ք»ք հապՀքպֆՀթ, ^ 
կ ա****.քթ. էՏարփն , այլ պփնակ կ մԽր&*յն*րա ա \^կնքքքԽ 
չ*+*& պէ *4ք պ~յ*» *■ յպյ^ * քք քք*4ք^ ւ^ ^Ք*քք>ր– 
յսավարաւթթ , 4 քփակթ |ք աԽէեպ^փբաթ ^ պփաՏրըՎաթկր ք^է է* 
գնային աա. %ա և ասաէյէն յ/եա * հայր , ըւաաքջ պր^^եաևկ էաՀհաո, աակ 
*& •*"կր՝ Բկ հ"պ/Խ ***րբ զ~ր հ^րրգխքթէ *չ֊կ ր*»Վ*թ 4Տ*րՀ* ^• 

օրինակ նարին • Լ'^4 էքհաաա կէրրն .ևս 4#/* ««|ք աաձէք* պայդ • 
–պաշկթ> 4 աաՀին» մի այդպկ* ա*ակր» <«^»( արպե* աակ կա, 

&»պեկկ ԼկՀպք՚ՅՒ* քէ *Հթ հաէ.աաաէ1խ քի հսոի* 4 թաժա4> ԺաիՀձ 
և. արիա% +ՀՕի կ %ջՈարիա * 4 "րպկ" > ոկզրանկ քհ*& սաԽ"ղ պրար 
**"րպ– ը** “Ւ^^քք 4#ձ^ ^ «ձ 4 ՏԱրպ> 
պաակևր Խյաաքհա 4 •^՚ ^ 4 Ժարմքե թէէ հաայս, 
աէ»Տֆ. պի ^րկդւիա ՀարյքԽ կ^կ&ի ք . *• 4^/4՛ ^ 

0ւցւէ՚ւ26ճ ե7 Օօօ^Խ 
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ակ»կ(ձկ ոչ 4րսսոպ4րսչյ(ճ, կսսֆ իմ՝, *չ հաւսսոաւյից 
Ւրրո՝ I/4֊ ա“^* որուըաոեոցոէտ պչարաթս պար, 
*•*» Տմ1 ^ Ւ՞էհՐԴԾ*՛ “/“՞ք»^4 • 4. յուսավխ յՆէր որ 
յայսեէկ մԽղյ \*սկ ծէրյՏ, ի&դոլթ-կաժբ (նկարս*. պրսՏես 
պց»(Ա, &֊ Հոգան յիւրպթաՏդիւր թաղս , ձծրև պա^ 
դասոմսո մաաոլչյո&կր աո. &ծ և սակր . ակր, դու. գի*, 
աևս պի »ձ ^>ձ չչսրուԼմր (3կրահաւատկչքի ♦ ղի էֆ 
ադիաութթ մէդորևցարք, յայսնԽա քԽ1, ակր ($*ր ր(*>ւ 
| *սկ ա/1 ծևրքճ, աղաչկքն պած և. սակին > ակր Հ*իէ 
յաքսնկս* ծկրսքե դքսորհուրդս պար, , պի հաէ֊աաասցկ և. 
յ$ կոր օքյէ պէէսաաակս խ.ր Հուաւ պապաաա֊ 
ծքյ 1րրերքա%շի» ւ |^ւ իբրև, կաաաբէրցաւ. շաբաթն 9 եկքե» 
կիւբակկ սբ և.%ատսձ* ևբկքեսհ* 9ի վհբայ 
+պբաա«եղինի , և. բացած %ոցա քսքահոպի աչք • և. յորլ 
ժ*սաՐ եղքԽ պծշխարե 9ի *&րաք **(*&%/ *եղչմԱոի* % էրրե֊կր 
Խրէէցսժհց նոցա ք*բբե֊ ղչԽ&ուկ ♦ ձև քբբև կամէր երկցհ 
բձրկա/ևէրլ զհացն , ճւ ահա հբէրշջոակ տէրաոձ» քւթէոպ յէրբկ֊, 
նք*ց ոմևերիվյսա% բ % և֊ ղենե^սէյղժաեուկն և. հէրղաւ. արխքմե 
9ի բփժսժքև ♦ Հւ յպրժա*Ր բևկանկր էրրկցե և մսԽբկբ , 4. 
հրեշտբժքծ աԽ*Խբկբ %րոի*պկա 9է մ&Խկանկն % |»^է 4^ 
առնուլի սուրբ օրթէւացն , աու աւ & միայն միս հա.մ՝ 
աբէմսոտ < |^և իբբէւ է* տես ծեբե% ղարհուրկքաս » աղա֊ 
պակԼաայ 9ի ձաքե մե՛ծ և սակ * ատամ՝, ակրդ պի հացս 
մալէէ/ին ❁քս կ և. բաժակս արիւԱ •և– նոքսմամսէքե եղև 

Հալաաամ\ *»ձ ՚**^***^^ ^ ւֆամէէփէք ՚է էէ. նպրա աէէլ 
սեն* ապաչքրա^^լբ յայաէ եփթնեկի սակս քառրհրդ ոյա այ**րիկ , & 
ծծ յայթՏնե ԱԼպյ է/է ծերԽ խնպ+ւթթ յձեկաչ***. ղբանն , 4 ապբիձկր 4 
ա*կր. ակր * ^ պի֊ե* պի ~շ խա^,գահսփ,ւթթ աաեէՐ պայն, այլ պֆ մք 

**նԳԷաա*.թի ղթձյիյ՝ յ^պրնեաքնձ։ է1*֊ Հերթն 4* պնայէալ ՛ի *է. 
նեակա իւրեբձյ ապաչկքնւ 4 աակին . ։*րկ< , յղչյան&ա ե երոյն , պի փ ք», 
թփ^ե ՛ի ք«–ք աշքսաէաոաքյք նպրա է էլ լոսատ^. ակր երկ*էքՈւ%յն ։ ^4. ^ 
Հաա—րևլ շարաթ*լն Ակքէհ յեկ&պիյին յասոա.ր կիրակկի 4 նսակին Խրա 
4պ>1* է # և ծերն աքն ՛ի յկչնօց «/» 4 էթթե ղսս*–րր 
խնայած 4 ^ փ սի ղանն , աե սանկին 4 րկպթք/ն ղի հր իթրե Ղլոէ"3 * 
4 իրրև էՈկնեաշ ^ահաձայն ղձ1*% խ.ր րհ կան ել զհայե , 
Սակ յերկնֆց աւներաէաա.ր ՛ի ձեո..ինն, և ղենեալ ղմանոսկԽ եհեղ ի 
սկէհե պարիան նսրա« 4 դքանրկր ^ահսնայն պհայե , նէյհպկս 4 
Տք 4^ա–4^ 4– յ^ք է/աեր պլճպ,յին մանկանն ։ Էր-իրրե հաղորգկին ա֊ 
մենեջերն խ*ր հր պայե % ասա. 4 ^ 4^4 4 ծեր Այն Հի* շապախեայլ արե **>աֆ ՝« 
|քքէ եաես պա/ն ։ երկեաւ. 4 ձաքեկր բարձր ե աօ կր . հաւաաամ, ակր, 
Փ հ~9» *պս 6*րիա մարգն յթ* կ ե բաժակս արխն Հ» ւ է«. 
ժամայե աիսխԱյյաա ՛ի Հեսին նրրրա մարմինն էսյն ՛ի հսղյ բբա կարպի 
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426 <«ԳեՏէ>« ^ա՝^Ն 
էֆէՏէ ՝ի ձէհին նորա հաց ըսա խսրհքքսթէ, է աս-էաքլ 
գոհացան ղալ » 1’ւ^ն ծէրթն աա֊ծէրհ. ած գիակ լւ6ք^ 
կահ քնսէ-թիս ղի «լ կսղւէն ՚Յճպակէրլ փ* հաւձՐ, փա»Խ 
ւղքսպփկ փսիա&ակէաց ղմաքվթէ իւվ> ՝ի հաց և ղաքի*% 
իպւ ՝ի քքնի • պտ. Փէ հաէ-ասավթ ինդանթն՝ էինքէն 

% » ||^ գոհայաև ղաք Հասն ծէրրսի>, ղի սլ էքՅս^լ 
կսրայաճէէլ ղՀսաաակա նսրա • 

|,՝՚Ա՝ն8ք ՚ «38 էհարց ցծէք մի և սակ ♦ ա/հաՏՏւ կէ8րծ 
ասւաիի աք վասԱ շթաւթ% զցքսց, թկ ղրղէծն ծածկևապյ 
|/*– ասկ ցնա ծէրն . ղիաէրմ՝ էս էքք.այց ֆ ղի ի&ղքհք 
•ֆշա ՛ի աէասՅսէք յայանէլ նմա ղարմահաս*րս*.(3ի հ*֊ 
գէ֊Աք յԱքժամ՝ էչաևԼն ՛ի մարՏէսյ և– ղսցքէսսկ էյից նայա* 
|^ւ լուաւ. նմա տեր և, աո* ստևաց աո նա երևյոՏէ 0կլ 
շէ"քհք* ե֊ աարաւ. պԽա մերձ յ&ապսցթի միա.մ\ և. եր յեգր 
վապստթե վաէտ և կա/ր աեայաևէ ծեր մի և կայեալեք 
քեա յյաւ. մահու.* և յ*եր գի աաՀր ամենայն յջագազ*Խ% 
թե եգաւկ մեէէ թե մեոսճփ ոուրրն այն, որ *ի Օրան 
նորա պահեր գմեղած և կերա կրեր % և֊ յետ նորա գինչ~ 
քթէքՓՓ • | յ^*՜ •հէսսձՀր էղքւայքն ղի հրէշաակ այ կա֊ 
չյեալ֊աորհթ եր աեուանի աոե% ոուր հրեղեն երէտրե^ 

խպ*հրգոյ\ 4 հագոչ><ք֊1~լ ոո&նկքկան գ է* հառաան ղՏ»յ և աո են ցկևրն . 
էէկ գփակ գփ ոշ կ կարող մարդ, ուաեչ գմքա արփմնաքաաոե , համն 
պյաարէկ եա գհաց մարմփն փա.ր 4 գգթփ արփ*.ն , 4 ե ճշմարփա մարՀէն 
Որոց հաա.աաոհ֊չ*գոմեին » Հայնմամ՝ գոհացան գէ9յ , գի ոչ կորնա*, 
քակթ կերոյն , 4 գնացին ՛ի աոմեո իւրե անց , 

1 եքք11^ Ւք և * մեմաՖ ^ որ կնցո*ցանկ 
պմ*պ"է* Ամկ Գ*քԿֆ * * քփոեմ՝ ևա եդրաշր մէոր ա֊ 
պր&հր աո. աե 4 աահր . ՀեորհԽա էնձէ ակր , աֆ—աԽևլ թկ որպկո քսոա 
մ՛անկ հսդթն *ի էէարՏձոյՆ արգարոյե և մեզաւպփն տ |ա^ ոպորմակն էակ 
ոչկամէյաւ. արամեյաւյրմնելդնա 4 արգեքոպ֊դ կամաց խորհրդով խ.֊ 
րոյ է Այլ էրրհ նէէակր եզրայրԽ *ի աէրնևկկ կւրում*, մա է աչ֊ աո նա ա֊ 
ափ*–Խ էֆ մեկ և կաչկաչ դհանդ.երձկ նորա աաամամրչչ մգկր գնա ար֊ 
ապրո տ |ակ կղրա^րն այն յարեա«. 4. հեաեէցաա. նմա • 4 աոփհ-ծն աա֊ 
րաւ գնա ՝ֆ մֆ *ի յյագարացն. և թոգկաչ գնա անդր գնաց աոխ֊կն ֆ 
ճանապարհ էա.ր % Հակ եգյթայրն %աոաւ անգ. արապթ+յ Վքագտպրթ ո±ր 
կր հան* քնչ *ա.ր րեակկր հֆայնակեաց մի՝ որ կր մեկանոցն 4 հոչա֊ 
Կէմ յհր* յա,Ռ*Խ"ՍԽ Լրհֆքձ յպֆ • և կրնա հիվանդ 4 մերձ կր դ «4. 
Ոանեչյլ է«. անոանկր ե գյլայրն պաոգ*աոաահմխ% յոյմ մոմե գին աՈց 4 
խնկոց և ոպաոոէ֊ց և ամխփ* և շյէոթ յոյմ, 4 ^րաղպչշն ոգքոյԽ մոդա֊ 
4ՀաԼէՀՍ&Խ *■ ողրաՍ&ե և ՝**կին՝ եթկ քհաց 4 Հ՛որ 4 գամենայն պկաո 
•մեր 4 գկեանո 4 գխագագէոթք ագփթքէփ ոորա աայր մեղակ. 4 (մկ ոա 
մնոցէ ֆ մկր կորնչնչոց կհթ» ^ իբրև Խհաո մամ մ՞ահոտն , ղոնոանկր 
եգյթայրն այն գիրացան աարաարոգր գմոխոցե և հաոֆկ անգ որթ ««.. 
նկին ակգո հրեգկնո 4 4րկրոայրֆո 4 երկրարձֆո հրավաաեաչո, 4 |<լ 
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րոՀէի %ֆ Առթե է և աթէ րյեա ած ♦ հար պ*յ** սԽիԽասյ^ պի 
ժէաՐ մի ոչ֊ հսԽգոյյյ պիս դա » և հար %ի սիրտ նորա » 
և մծոօա֊ թագա-մ* տաԵիաեօյշ պփ»ի ևրից աւուրչյ« |^լ 
ծմա..տ քֆ ՀէապսգՏև էրը*.այրն այԽ և ևտէս օտար մի աղ^ 
Քաա օՏԽկեալ ՝ի փապո^թ, և ^\^աթրիկլև \\՝քտայհլ 
%աոծ$ն աստի և. աեաի %որա և կամկքէ» աոնուլ դհոգքծր ք 
և. ւսրւաեայ չյւսէոչյ ոչ֊ քՅ որըշյր հոդին դրՋսրմի^Խ է |^Լ ա«(ր 
^քտայհլտ^^աբրիհլ^ քք^քէ ամնեմի պի չաո.ա*տ հր ամոքն 
դժուարութր պահոՒսֆհյ ցհոգքր սորա* | գոչէրարյՀՀ^ար^. 
րԷհէ աո– ահր (*Հ 4 պքրնլհրամայէսչյքք $ |^ւ ա^4 ած • 
հա արՆւսրևմ* ղ^^՝%աւֆքմ /ւ դւաՌրնայԱ էրդողմԽ ի*Ր պի*ի 
ձայնէ յշաղցրոէ–1մ1եր նոչյա (մ "քյչյԼ զմարմքքԱե * |^ւ իքք&* 
9ի ժարէն րադմւո-Էմիւ.ն ղօրաչյ ւսևճաոձայէ էրրդորֆյ*ք նւ ար֊ 
ձակէայաւ. հոգի% % 

յ^Դ^ԱՑՐՆ1 *Հ\իմկնի ՏՀոր դիպծցաւ. հիւէմեդի մխում*. 

յքհ աա. Ն&է էէ եկն ձայն ար աակր՝ եթկ արպկա »չ հմնգոյդ Փ* 
անձնգ այգ 4 ւ»ձ մա* մի. նայնադկա 4 գաա. դմա մի ոդարմ&այիս , «/լ 
աաաակա^թֆ աոյես դՀագի գորա , ի միբ%աս հանդակ յաւիաեսձ » 
է*– ճար ե հար դերեբարձկնն ^ հրեդին ակդ. ՛ի սիրա նսրա աեոդոր* 
աչի Հրկշաակ է և րադու* մա* աանէկր 4 խսյոակր իա» և հարն և ալ 
քսսաոթթ աաաակապկա դիագի նսրա 4 արկ *ի իրարա գմաիսսյ < &այն֊ 
մա* եմաւա եղյամի *ի բաղպի և նաաա*. դարՀսսրե ալ յիգ աեաիի 
&Գ Հի և ոզրայր « \\պա եաես այլ աեաիլ. քի ՀդքՀ* անկեալ 
գնկր ՛ի փ"պչ*ցէ •մեգ հիվանդ. 4 ալ զղյ> ա*~նկր բԽա%. աեսսւլ» 4 կր 
*րրձ ՝ի ձօաՀկլ, և եկայ մերձ ի նա ծղրայի ա/ն, ֆակ ՝է Հա* մեկ. 
%ևԱԱ հ»ք–”ի աԽաաճկր ևզրայրե դ&էքՀՀ^Լ ^ լԳ^րրքկլ հրեշաակ# 
էիգ զչր* ձրկ^հ ^ ա~եէ*լ պաաո^ավ յերկթ* դհագֆ ՚եորա, 4 
%աակթ մթ% իք աէմկ 4 մֆսա% յիգ ահեկկ %արա 4 Օձային եյանևյ^ 
հադ^ղյ %արա • էակ հ**գէն աի ալ կամկր թադա*լ դմարմէ&Խ փպրր մէ % 
1>^ ՄէքՀիլ յԳարրէկլ. աա. ղհ»քէ գ»րա դի դ.նաադաա%թ , Հրկ գ>ար֊ 
քէհլ՝ մկֆ հ^ոաման աւնէէֆ ՚/ւ աեաո-նկ բադյյրա^թեամր աանևլ այլ ալ 
րմձաւթթ ահ անդել, 4 արդ. յալ կարև* բաւնաավձր Էաչել իա *է մարար 
%*ի՝& այնժամ՝ դւաշեայ Ա՝էթայկլ աա. ակր դարաա.թէաք 4 աակ . ակր , 
դքնլ Հրամայես Հադւայա աայաաֆ կ, դի գեա. Լա ալ կամի թադա^լ դմարա 
մթ> է*ր% է*. ԼՀխարւ նա ձայն ար աակ. թայլաա*փ, մէ րո-նադաէակր 
դդա, 4 աաարեյյքայ դ^ա^իթ 4 գայլ Լրգէլմե՝ դի ԼկԼալ ԼրգԼայեն 
<*րձ գայաա . 4 դա յա*.եալ դյադրրա^թք երգ այն , Լլանկ 4 խաա%է ՛է 
դՕաա, 4 րադա^մ* պաաա+աՀ րերկր դյա աո. իա ։ Էւ. աո.Համայն կԼ 
գ>ա*.էթ 4 աաԹ/եայն Լրդէշյի իդնմա, ևկայևալ մերձ է նա կաաքե^ 
# *ք*ր* և •կորմե երգել երգա % * \յ*>՝է ^աղՏրաա.թկ ձայնիչի շար֊ 
մեաղ ա%ձն% ել Հագին կամԽւ. և անկա*. ՛է ձե ա.ա Մէթայկլ Հրեշաակէ • 
4 այապկա անպաաոՀյի փաա.դր աարան իա յերկինս , արայիդ աաաԼ 
գային գագթ գապթ Հրեշաակայյ • \\յսպիսի պաաա^աէ Հանին դերա֊ 
նեյին աայաէի Հյ, 4 կայ *ի կեանա յաւիաենիյ * 

• ն*ի Հեր աակր վամն թյլյյ ներայ՝ եթկ դնայեալ երբեմն *ի 
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ար յևրէ հագսաքև հսակալկր և ասկ * ոգորսՌ-ա թևձ , փկր*. 
էրհէն գունդ ւֆ գօրաչյ սևսյյ աուսկրպթ և. <Հարքքքր գէփա 

անողորմ* և, ասին գրոգին ասերով* մսափհ1րր֊ 4արէրգա^, 
կանն ի/ևդրևս օգնութ իւն ^ տէրասնկ % 

||(Ու յէրգթաքէխ |^ւ«4ծ աեոմս չսգա և– ա*ւ |\#<& և 
սկ այնա* հ*պք 9 երաղ֊աևաի աոկր քխ%րնակեա ^ւ&ք 
աան ար կրկթ* ջա*աւքաէլ իրկ ՀլսՏս գթևքյ 1/4. աաէք 1’է».. 

«սՏ> • պև– հ էրրևէրաքե ^1րլ, գովեէսց և ջ*Տս 
ց*1լ *»»յ • |,՝է «*է ^ՅՏ–"9€հ • 1«" 4/» քք^յ^լ* 

|^– օ«4 « կա»րհ կևրպարաՏփլ ՚ք> հրէէչաակ (**■֊ 
ապ ւ |,«. *–*»–*9 *#«» Լղըայր^ • 

•ե– ւ^ասձ խՀացաւ. և, սակ չքնա* անմիտ 9 ^ 
տաքի յորժամ* կէխ աաւ քայրծ և ոչ^ևտ ոգքտվն 
դու. ոչհաեկար գնա յայսմիկ գոն1րայ%գի ոգիգ/և աչ կթ 9ի 
բերան նորա% 
Հ^Ա8 ՐՆ րուտոս և աշակերտն Էւր տեսքն աբք մի գի 

հարկահկր (թաթավ֊ գաւավս և դպհբ •մր&ապկս, ճւ 
շակերան կրկէրաւ. և սակ ♦ կ ^ • հքէք՝ |/<– 
Պր ուտոս • որդնակ , բեչիար կ% Էշխամն °դոյ % |^ւ ասկ 
աշակերտն ♦ Հ>ա և սպան ապստկն $ |^լ աս^ Հ<ց^է< 
^ կատարեապճ ապսևեալկ նա > ւ^ր^Աւք, 
տարսե կենդանի կ և գոշկ » աւաղն թարգ մանկ « 

|,՝Տ հ I) հ^քք* IV"*"1– #ձա<1 մէոսքսկրյաէ^ 
ապատն և սև. թի նաակր *ի վերաշյ %որա » և ք*կր 
սակր ♦ ^րքե (ոաւաթե յ անապատս, և գնաք արեգակն ար^ 
դար ութն՜« |^ւ իմէսքաւ թ կ պակասեչսք կ յաԽապատկ 
ամնաի րնարոսթիքՏն դործորփ 

՚ «# իհէդրէրար յայ է աակ . տկր ակր , քայք 

գաչս ֆմ՝ տՆսսքևևլ ց՚քև սև թկ յ/4լ գործ էրն ւ |^(. ր**Լ 

վ*ս7ճ»ա.ձչ֊ դձեո.ադոբե />|^ , 4, դեաշէրալ %աաաս* *քւ 4. 
ծաաան մէ»ւէ որ մերձ կր ՝ի մես*ա%ել~. Լաե**ՏԱկր ^ ք,ւ«^> ^ աեա*դ 
և հէէեևաքյֆ ՛ի %ոաա ոևա\ք, 4՝ «ա*^ ,^|4^ ձև*.Ա ^ 
թՏրա%յ. և եկեալ ՝Է ք>«*«.«ձր թքպքէսղ պձխ* , «11^.1. ^4 
ք»>4 եաեէ» ջեոսա հփսանգն , արոկքոյ 4 /է»զԷաշ մձծաձա/Խ և ւ«4^» 

օգՆՏրա թ*ձ ւ Ա«Ա Լկ^ալ^ • արդ. հ/ՀնշքրՀխ գք^շքրր՝ կ*Հ$ր* Գ**՝ ք** 

էՀյ՚&էհ՛ "լյ~է*՝–ր հ^Գր^տ^օ քէա* *Ղււ ^Հ"4" –,ր4% •*- 
խնդրես * է*, հայփն դյձրդքրդաձս ՝ֆ $փրա նպա, և Հաևեալ քծ*» 
$աո.խե և դնաախն « 

։|1>^ է»՝ "•֊յե&ե՝ 1րթկ ադաշքրր դՏթԽ դի *ևպե քքձ* » 

Եէ Լ"<^ ^ V ““(ք՝ **–ր–»^եզաեաաեԱ^ Հասա • ի»է 
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չրևւ. 1ւ աէրփա&էքր գի իբրև գ%աև%ս սիստեալյկայև գմիաև^ 
ձամրթև ճւ կրճտեին պաաամա նս իւրեաևյ > և. հրեշտակթ 
այ աաատեին և. հալածեն վևաա* % 

ձճսշակեին եգթաքթն հայ սԽւս&յ կարփայ, 
ման և» պրայկթտ սձհոգղսթր , և հպքքն &Գ 
նսսա. և* տեսաևկր • ^րվսկփ գ/ապմ*€֊(ձի դիս այ իբրև 
ղդոսնդս հեծեչայ սօսաերզթ ^ ագեգչաՀտ եկետսԼ 9ի վե^ 
րայ նայա * րսեյսյց ( \Վ*եփ գեդրայան և սակ ♦ 
րիթ արիթ ադսթեօյսաթ « | Ա ք&Հթ** սկսաս «էատղմոԽս քար* * 
սՓւյտ նոչյա մայեն քի սիրտս %ոյա և. աղեդանթ %բյա փրշ^, 
քեսյթ* ♦ և թե՝յ–րիցե "՛ծ էսյրսսեսյին ամենախ թըշ*, 
նաաֆթ նպ$ա * և (ՀՀ՝ գի պարծի իչարոսթ հգսրև 
րկնութք ւ ^ աակյէղթարմև. հայեյարութ յօգդ % 
հայկցսխև *)էո>քետ գեօքե աէօքւ<քև և. ըւկթսձախ պի ասկքՏԱ . 
հապա ջնջ&՚սցայ> սպահչյատ պապակսՏփչ֊ կրօնաւպքթս 
պայ” ւ պի Հ*Տխ էքպֆա յաԱապաաի աաո կսճէ, մէրպ֊ ոչ֊ կ 
հապիաայամԽնայև աշխարհի • |^ւ իոսշաքխքխաց Հ^րվ, 
սհփ ըիգդհ*ք “*"ցա և չխ Հաղին , և, սակ ցևպք.ար<ճէ . «է–. 
•*կք » կպրարթէ քձ ու յա. թի և. պցաաարկարսեսԼթի <4^1 . 
# դՈսրւԽ երայ չարին . և արդ մր Ապար ատ քերէպթ 
1և եկայր գնասյա^թ յևս խսրադպև սքնապաա ուր սչ^ 
ցկհսՏԽպիաա&սխէԽոք, \^^ևաՅ հայյխ Լ\ախկփՓըր^ 
ճիթ սև և տարաս ղեղրւարսն 9ի իյ որա գոյն վայրս աևա^ 
պասփն նս անդ րևակեյաև • Լ աևա֊էմևեայ գաեգքճտ ||կիապ 
Որ թարգմանի ծ արաս ցանկա֊ թ եա/և խորհրգոյ % 
ՀյԱտրՆ1 \\իսոյ ուներ սպասաս որ մի , &. նեդասրաեայ 

գնաց քի նմանկ 9ի մօաաւար ստևապատ սև ♦ և ծերն եր^ 
թայր աղաչեր վևա գի դարձրի էմևդրկն , Հւ ւ»չ չոլյաւ. նմն • 
էւ. գերիս ամս աշխատ եղէւ ծերն յերթե եկոսթ^ի կոչե^ . 
յաէ գեգթայրն և հագիս հասանեյգյյ գնա գքխի երեր ա^ 
մքխ | ճւ փաքէձսս. ^ տեգի իւր ւ |ք\ւ յետասոսրց աոաբեայ 

ննքն ապաշկր և ատՀր . , կարողն» պաՀնղ գկ» , Հևւաապ ւ 
^**յ է"ձ– * 4 աԼ»ա%էր ղյև»Խ քՀ արա-ԷՀՆ պլՀարգԷկ ^ 

րեպ*ապ**.» և կր%աՀքՁե դաաաժաւն» է^րնանյ . հրնշաակ^ *Ոյ »ա»ա 
ահքին ն չյրա֊նփւն ղԽ»»ա < 

ք պայթ հպզֆ՝ ԼԹՀ (ք •* վանա^յիէ»^ 
թաճայ , 4 ապասաա.»^ ի+րՀարշէաՀոԽալի վաԽաչյե և պձաշնաղ ^թ. 
կքհյաս *ֆ**քե 9Է անղքւ (քեշ. (ակ եերև գեաքր Հիշա ա*֊ 4 

անգրկքն ՛ի վոքե»Նէ 4 <^շ կա^կր ա*>նլ պայս և դաոձալ 
ք փէն»նա (ակ ձ4|4 պապաչա^ա որ աո. %ա՝ արար պնրքա ամ» > 
<քաէՐ լրսա*. ծ նրպյե նղթայրե այն և դարձա*. *Է վան»Հ*.ր տ կք՚յնա այա 
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փ" ձէրրն Հ>ափլ փայաս. և յարժամ փայ ժագաքիր 
էրէարսԽ ք դիպա*– ըեգ կրկսս նարա և. կՀաև ղձափ, ավխ 
նորա» և դարձաս խնգսսթի և. սակ ցՀ*սյրե • մի էորսսֆր 
վա«Խ հատսւցմաԽ* ի*Ր փոխանակ աշխատ աաճէևըքխ շազ^ 

•ք^ս I»՝1 յ^*” աէ–"*րտ նՀք**էձ" Գ Քափ& ^Ծ" յ“ր֊ 
մՏԽս էքեեացչ*քաՅ^ՂV ^2^ *ֆլէ§ ավենսրա* և. Հայրնյյյ^ք 
տրտմկչյաս , և դարձա*, սպսաասսրկր նմա արտ*քասթթ ճւ 
արտասսսղթ ♦ այլնա գաեՏէհ գնկր պարաաարմես պատահի 
մանն 1 |#\ւ յասսւրմծ յաիասիկ Հէսսնդացաս դքաս <&ր% 

հա. հա/փ 1)^*7, և 1ոՒաՏ &ա *՜ *Բ<>նէաՅ *- 
հաւաաաՐյած փյեա 4ահա.ան էփյ ՝է գալ կիրաէկկիդ 
ար աաաջէ կայ Աէրր՝ թացցիս, աղօթևա փան խՐ, 
|^*. Լգձ֊ ախպԿ» փխէ թաղփ/Խ հարն քնար յէրկևփրթԽ, 
ասձրալդձկսանկ նֆ վաղվաղակի րացասյկրրսրգ մամաս 
ասթսրԽ, կրկպթքն աչգթԽ առսղ^այկաէ փասաւորկր ած • 

^Ա6Ո Օկխ/կն Հսնապսոլսակր ըԽդ աշակկրասԽ խր 
թե ՝Է թաց քնարեր • |/«– ևրբեԱ ապաչիրթ* փա և. ա֊ 
ակն ♦ պխնշյտկսսնկա» Հայր* |^ւ սակ չյևրաա * քէ^1ր 1ր. 

. րէսևյապկս սրսաԼրաղԱքն ընդ իա և. օլ՝իխ*րհ*պադախՈ 
Ք~նգի յ"րձամ՝ իբրև ղձէգդ կի՝ ՝Հ խԼրհ-ւրդ» փՐ կը, 
այա-կթ*, և աքժմ՝ ակարարե-ալ ՝ք> գրրա-թ՜կ՝ գկժ՝ յաճպխ 
ման պատկրաղաֆն ♦ նոյԽպկս սանկն Հւ ամենայն սսմկթէ 
էորիկ աէսԼյ նմա ծերն երթալ ժողովել #ւ«. ^ պկոա ամաեէյ ֆչփչյ* 
4 յաղպմանկ չարին հարաւ. ո±ո% չձեղ երևա» նորա 4 բրեաչյ ղմի ավե 
նորա » ի«*4 պյոպփկ, 4 խրփէակր բանիլր 4 
էֆփթարկր պքա^աղնեալ էիրա նորա » քափ ^ թնպութթ չէկր ղրա%է 
ծերոյն և ասկր • աակէ աշիաաաու. *ր 3”*֊$ պաաահեաչչ ար, 
ինձ է ^արձեալաոարեայ պեա ծերն գ%աչ^ թափել՝ի Խաաայ արէՀա.• 

> թափեին ա\ֆա*. գասագաԽ ի%լ *ի ծ*ա.այ% 4 ^–»յ քք«* «Ք 
%պ»ա 4 կ"*>րայա*. քապաա. • 4 բերին փւա *ի վաեբե է և նաաաւ. անք. 
րաւյեալ բնաւ. • ծերն արամեւյա*. աա.աս.ել ❁րան պաա-աՀթն ւ 
##*ք* ^երձեյաս *ր եչիյ ծերոյն, ծաեեաս պայն, 4 կ&»է 
պաՔէնայհ եզրարաե աէկ յն**ա . ւ4|ւ<2 4 կաաաբած իք, պյրա^շայխ աՀ, 
Տանյ ձերոյ « &"յնժաւՐ շր*–րէ կայեալ եդրարբե ա*են . 4 ք«Հ 
1««*« . 4“7ր # ^ • հ*է ծերն էրեայ % աք0 
կէչեալ աա. ի՚էտե դխա.րայեալ եղբայրն 4 պաամեայ նմա պեը, ֆսբ է 
է4– *կ*ա*. չալ և աէկ . էբպկէ թէպբաա ղկէարայեաչէ պիէ . Հ^|1է 
1*4 աէկյնա . ապաշեա պակր , ^ ՀամՀբձակէավՀք էէ-նա 
հ֊*> Հք • ե«* էր^ –^–»յ՝ է^-ւո&^է՚-Բյ՛"։* %0ր~ <**-•. 
այէբեայ պԽա ամենայն պ«պյծաէ,էւթքև ւ է^ս աեէեալ ամենեյէայև* §սրս^ 
խէւթխւն մեծ եպև ՛Է մկքէ նոյա ւ է«. ձրք. Հա ամենայն 4էաաաաէէթ|| 
4«ք/ր •երԽՒՅԽ՝ *ըԺ V երբեմն կ*յրն եր, և ի*կղյնի\խ փակ2ճմծծալ 
եպև փաա,աա էրապկէ էաւրբ ծերն * (/«• չբաալն» ա#ւ– » 
եէէէմԽ աէաաԼծղյ % 
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Հ,Ա8րէ IV* կամէրցու. գեալ առ ժէրծն |^ու)ւձ է և. 

աէոաեկր ձէրէւե էրրկքեասոր* 1ի վէրրայ | *նաոեի յւ»է% 
ցանկր նժա է |^ւ 9ի մտաեէրլ աո | *նտժե ւքար գա^ 
րկացաս նժա էրթկ ժէրծ գործ՝ այ պահի վ»1ոԼ* Հւ հաեէալ 
վնա Խցօյց արձէմե մի ապառաժ ճւ սակ ♦ գքարս 
քա^ո րէո% ծանր րառեաե քէրգյ ք^ձ կացցէրա % |ք\ւ զկնի 
էզՀւ էրպիակոպտա 9ի շնորհալի» ած աո% Հւ լչս֊սասորեաց 
գթագոսմս է 

|^0Է»Ր 1 Լ^ոհաեն կս կար%ահասաէքև% թկ վարգապէրո/ե 
իմ՝ էրտէրո տէրսիլ և. հրամայէրաց թտ2 գրէրլյ ՀՀէրսանէրմ՝, 
^ 9 էրևք յ^1Բ ^Հ"*–»^ ք**յ ^ V1 4Լ|> ք*է 
մէմևկ ծաԷսՏ* քժկ առեք ձէդ թևս հր էր դենս Հւ էրկայք 
աո. է |#ս էրկուքֆ առքԽ թևս հրէղկնս էրագսսես էւ 
փաւթաէ աեցքքե 9ի վէրրայ ծովունք և Սինն Յեաց 9ի աէ% 
գսոքն յպըտԼ ժաժա ք Հւ ապա կառ (Ժևս մարՏ&էրգկնա ճւ 
ակարա Հւ սկաաւ. քնալի վէրրայ ծովուն թագում* աշխա^ 
աա-թքԼ. Խրրեա ընկղմեր » ևրրկՏւ ^ Հէք է ^ 

հագիս աՏևցսԽկր % |քս. տէրսիիե նշանակեր թկ յէա 
առկաս ժամանակի ^թք0ե կրմեասպտ ակարլք վար աք 9 ճւ 
հապիս աԽցսԽէն առ ակր ընդ ծով֊ կէնցագցրւ % 

(յՕԼ8կ1Ի1Ր ժամսԽակի մի ա& ք&ակէրալկր յպյրի 
աֆ»շյ«6աարա»Հ օԽգ Լյապօթս կայր , 4. կքքե սԽգ այրք 
•ֆ *ր&թ Փ&հ**֊ մինչյյևռ նայաղօթս կայր, $րկեալ֊ 
րւորևամն գոտից նորա բուռն հարկանկին , Հւ բոսռն հ*ռ֊ 
րէրալ գգրոշակկն յէ*~ր որիս ամնդր 2գկր գնա • ^ 
գնացէրալ էրրթայր գհէտ նորա Հւ աո^շւ. յ/^չ հաֆցէ 
արգէրգք գագաՏեդ աոՖէրլ քԽդ իո % |^ա առ տարաս վնա 
մթւչէս յիսր յայր ամեդր , առէրալ մատոսցանկր գիսր կոր֊ 
%ամ*մն կասոԽ ծնէաք • |«ա էրկաօ ւաոօԹս վաղմաոակի % և. 

դ 

• Ա^»յ Հ*հա%\կV ^4 ծ 4/» «II #ք քարմայյԼձ, քրր 
թէ ^րհա եևրթ ֆ*յթ՛ յ**ֆկզւ» /ք» ե*վ*ձւ, & ^ «»«• 
*/ փ<–« պոզէաեփւ որ աակր վեոաա • արւկրլ ք֊"Տթ ՀրԽգի%<ա և 

ժ*Ս*է&" #*»« Ե* ^քք*1^ *ճ %»յանէ ա*փ% թ4ա հրևղկնա, 
4 րարձրաթափլ եպեալ ԽկԷ% աա. %ա, և ՅՆայևալ ա%գ՝ ակաաս 
ըպ 4 ապյապլ գյաա%ապկ», յեաոյ աո* աա և V*/*» ^4»՝ "էէԼ"Լ հ§ժպ^ո9 
այլ վափաա 4 ակարա, արաէ թագանք >վչաքստ և ազխաաասթթ ևրրե& 
%ք*|քՀ 4 ԼրրեՏՕ» րապաա^է փպւձաեպր հապի*, կար այ գալ 
յթԱոկհյաէ (Լ/«ոք4« 4 այ* ապյ. թկպկա և աաքե թևա կրՀեասարա֊ 
կաԽա , Հափաա 4 ակարա 4 ա$եօգ.աա.աա « 
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աչզթտպյր սԽդրՀն ցմաքք& խ քէրսԽշ. •&%/* ***ո/ք. 
րև. գգա/սւե ԷՏ& ւ/եհ քրքնդու. թՀւ սՏեպըէքս մաաՏւկր * 

^ յ–»(7 0 աքև ետևս աշխարհսւկօճտ էֆ պէ հրացեաԼ թե-եսքք 
հարեալ հ(ն ՝Է յէսրյ^և նորա, ձև կսչեաց փէա և եհաբշ 
եթե յ/ք^ձ Հ Ք" Գ՚ք^ՔԳ •I/4– իբրև սկսաւ ասել թևեու^ 
հ/6* հ&պհքքն > ^ քՓքե֊ գագարեաց յաաեյգքն՝ բևևպբխ 
ապառեցան է |;ս. պատմէրացնմա ծերն գտեաիքն և ասկ 
չքնա « գագար էրա ի չարեացգ , ապա թկ ոլ սՏւյեք հույքն 
փսրՕտ գթե՚լ՝ 

|» ^Ե՚ՐԾՆՈՒք»՝ ՝Է յիաշա/սսթէՀն գաքթ> յեկեղեցթւ 
եղթստ^Խ և հապթրդկխէ ՛ի սուրբ Էարհրգոքս . իսկ հեք 
սՅե աեոանէր գի գսչյթն հրեշտակդ և ոմսԽց ագասաւա֊ 
րեքճ* պատկաոանզթ , իսկ ոմանց «լ տափն հագար գել 
յքճտքրանս աոնուին գսուբբ խորհուրդն է |^օ֊ ծերոքն աե֊ 
ոէրալ պարմացաւ ♦ վճ/ևավՅր արարեալնայա՝ «ցլ^էշլ ե^ 
Գհ" 9 ^9 էԳաԻ Ւ*զհռրդևբ*մն% և սակր ♦ պյ. յյյշ կա^ 
Ձ^Ք Ւ*րհ("է"9 ^ ք&Խ 9էքո9 "Լ հա*հ ^ • 

յյ«ԳԱԻ երբեմն հայրն \*Հ&ե աո. հպչրե \^նտոն յամնր. 
ապատն 9 և մպորեալ ի 7&&ապարհէքն և նատեալնյխ^ 
ջևաց սակաւիկ մի է և յաբուցեալ \ի Հնոի յաք°թ* ^ 
կաց և աո է ♦ 4*4ք> » մի կոր ու սաքնեբ պարաբածս հո « 
|^ւ երևեցաւ նմա որպկս ձեոն մար գոյ կախեալ 
նից » որ ցուցանկր նմա գճանապաբհն էֆնչէէ եէխ եկաց 
Գ •Հ/րէն \*Հ*»*&Է* 

( ՝յԱ Սև 8 ►Ն ՚ վս»սե յիաթսսկեցթե |^օ^՛ թե յոր^սսՐ 
հանգերձեալ էր մե ոստնել նստելով֊ աո նմա հոգոցն , 
պայծառացան երետտ նորա որպկս գարեգամքն չքնս* 

* սա • ահա երսճտեչին \^նտօնիոս եէքն ։ |^ւ յեստյ փդթբ մի 
աոկ ցնոսա • ահա գաոտ մարգարկիցն եկին* |#ս. գաբ֊ 
2եալ֊ երեպխ նորա առաւել պայծառացան 9 և աոէ, * ահա 
գաւտ աոստևլոչքն էր կին $ |^ւ կրկնապատիկ պայծառացան 
էրէր պթ նորա 9 և ահա իէնթն որպես գի ու մեր խոսեր տ |քս 
աղաշևցքՏն գնա ծ երթն և ասեն • քքէնչ֊ խափս * հ**քք 9 

« վասԽ հպձ* |)Է»ՀյՀ՝ եթկ յքՀչհ-նգնրձեալԷք փախոպբէլ , 
յէ՚րնրէ * հ***ք1թ^ մերձ աո. %ա է և չու.ա$ա+պէԽֆաե ԽրԽպ %ոթա 
էդքև *ք*»(էեզ.ակ%, 4 ա*կ յնէէսա . սրՀսր Հկ% հայբե Հ/խաս1փոս * |^«– ||^ 
ՍէԽկաս. էֆպ ասկ « ահա էբունւիք մայպյարկէէք» էրկի%է\յ*. աաաոձզ~պւդյ~ 
ծատ.այան ևրԽպ %որա , և գարձևալ աակ • ահա րա%ակր աէլատէղո+ 

*էԲ՛ * և1֊ ոապա պաեշէձ է9և փայյեյթ ևրէոտ նորա , 4 խաոԼլոՀը^ 
սաւ. ընդ ոմ»սԽս ։ Հ^արյԷն չքնա ծ երթն 4 ասեն • ըեգ ԱրմււՐ խօոքա , հպյթ 
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“"Հ՛* ահա հրեշսոօկք եկի/Խ աոյևաւլ ղիս» և աղա֊ . 
1^^՝ ՊՒ (^"Գհ/Յ ապաշխարելսակաւ. (էդ* |Ն^ լքևա 
Տերքխ. չա֊նիս պկաւր ապաշխար»լթ% , ^ւցյւ * |քէ 
սաեեքե». ղէրաո քճալթեաՀ (ևլ ալ գիաեէՐյիս , պավ. 
հեաև. ար. քղսայ ակիյըխ արարք « |^ւ սւսսճէ սրէ/են1տէ ան 
եթե կաաարեալկր* *|արձեալ յանկաբձօրեն եղեն 
երեւտ նարա որպես ղաբեգսՀխ, Հև զարհուր,՛եղան ամե֊ 
նեթես&ք ե ասե Հասա. աեսէտր ղի ահա ակքծէ եէխ* |^ւ 
"•"է աեր» բերեր քԱ ղաևսքձ ըևարոլՀՅՆ աԱապաաքա • 
1^*– նսխժսաճխ ւաաՏպեսՀք ղ§ողթՆ , և եղեն փայլա֊ 
աափկէՔսՏքթր և Հթաւ. ամեհապթէ աեպթ* աևաւշահոաա֊թի • 

՚ թսշեքճէ յ\՝ցերաա1պրեաթ ՝ի վերայ մե֊ 
հէ/եՀ մխէ և ձախեխ՝ կրաս կրաա, որ կ Լ\աաեսսյ (ե, 
քան՝ վոպխ աեսյես ղիասո ար |/«– վաղիէ եկն ղրսյր 
&ե *««• (^ո-չիսեաս , և. րակեքթէ ղմեհեսՏՏւ ասե. 

էՀ հ,էտ9ա–Թհ*է Ք" Գ «յփ Ք" * 
\\ր<+*՝ք~լարր"յ \)՝աքփամ՝ կոչեցեք սձ.կա^՝իձ(ախ 

ծ *ՐԺ&"հրՏ,է ևյարարեալդարձեալ յսպթեաց « |/է 
սկաս*, րաղմե-թքե աղաղակել, որդթև |)\*^Ա<Հև. ս&֊ 

է*1** Ե*– *<Հ“ • +"գ*վթ հրեշաակսգյ եկք,ն աաեերլ զկօգփ խՐ, 
4 եաագալեմ՝ թապչալՓ # -*֊&֊**&* 1>4* ^ 

4 պՒ-ՀՀ Հայ* * ապաշխարել* գկ դա֊ գամենայԽ գար 
ք*ձ. պարա 4ք սա%ել արարեր * Պկաաասքոսճփ եա ե֊եր% 4 ասկ • <4». 
Հաաաշէք ք%ձ է հաըթ, ալ գէ^եմ՛ գխ թե յճա*ս ակկգյձ արաւրկ ապաշ* 
խպթ&Լ• |^. երկԱահ սշտ ըո ա&ն , 4 փասս մաաա յփհ էՕյ տ «սքա «, 
“էքՓշ ՚^յ՚Յ-ր–՝* 4 ֊4– *** –4/* 4 ա&րերհ^Հ* 
քանաթանապա*փԳ գայգ* Հրրե պա,» աաայ, եգևքկրե Ագխքյե խրե փայ֊ 
|քք* * ^ ®ք“*^ ա&պաամեշփ ա%*է.շաՀոա*սթթ , 4 ապա ֆակայե ք 
կաաարեյաա.. 4 4լ&& 4^ «Հ1՛ 4 &&+**&* բաքմազ, 4 գ^այյակ֊ 
"“յՏրԴ մարմեայ %արա եգվձհ արհհա*.թֆI 4 աէեհաս պաաաւաԼ 4 
*Փ«*~+Կ~ԼԳ **ր*ր** ~*Գր • 

• ա**րրե էքպքւփաե 4պ(ակ*պաաԽ Iկխպրափ՝ եթե յաւապա 
մեեթք \\/2ահաւփ թա.չքփ% ագաաոտ *ի վերայ աա2ճպփ% \)արապքաՆ 
կաայ 4 աակքձ ա%գ ագ ար* գքմեալ եկ ԷՆ ՚ք վերայ օրրԽ 
թ*թե Հ^թահա^ք, ^եյյք^կր յլաւրէֆ 4 ա*Ափ% • պաամեա ձ՚^ք » 
քք^ձ ■■•>44 ա|«–աչյԽպփկ տ ւյԽտաա երահեյթ* \\թա*Խաա* ագ.֊ 
աասգխ ա$տհՆ կրաա կրաա > ֆ»կ կրա* յԱաաաձագյ յեգր*.% յքք*յ* ասե՝ թկ 
վսպքւճ աեսյես ղվհաաս Խյ ւ խ. ^ վապխն *ր պաաա/հյաւ. մա Հհ Աա.֊ 
յէաեսսՀ արթայք, , է*. /^ւ4 4ք4 «/« , ժողրվեյահ *ֆ վերայ աաճսրկն 
Աարա^ֆաԽ կսսշ 4 գսյ^Խ , յակեթ» 4 ասկքհ. գփ^սթք ^ ՚ք ք^ա/ր 

Ե4՛ էսպաս. վթ>չե էյհկմսՕւս նսրա ւ 
* ^ ^ ս9աա,քեյ1 4 4/^4 ^ «4 կառավար յ\ձղքտսա%֊ 

Գէ*֊ *ոէ |րարխսմև*. #աէ ոպ.ա.Ո, որ է ձէրհթա<յմհ ի վագել 
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կա*– յաԳ&1*աՅ է և. ՝ի ձաք նկ աևափ էաձր •֊ 
քէրցաԽ •Արհէրահտ աիէր կոպմս&ւ րադարթւ | * էքևյջսաէԽդքէխ « 

<|»ՆՍ.8Ս.–ք– ՚ էրքէհճ յ\%յ/իթաա/եւ(քիա ՛ի աֆաքանաէ֊ 
կէրացա \^ապամՏկ/ և դաօտ աեդ էրկուս &էրրա արթ աքաւ*❁^ 

փաՏւ արսսդփարդի էրկէրդէցլյւթւ 1|– 
նա֊պօըսի *|^էրՕեադաք , դի ւպոա/Էր վամհ բադմէտք * ||® 
կդևքիկէա ա<&ևև(ձէ չարա-թք. կԱցադավաքէկր, *Խէ% 
՝|\արքա»ոէէ« Հլ աաատևսււյ աա. նա արաոքիարգս գիաէրք 
^/տածա-թք^նորա , այչնա «շ քՏէլփգտէց» և. պէ ^>էք 
հայրական խրասամն , ^ՀնգԷ մայա.թՀր և– ապանա֊թխւՏր 
ԳՊ^խ* Ն^յ-քր*™*՝ Գհ՝ա9 պաարիարգն%ևթկ »լթ*լ 
պարթնա. ք առպթէաց կգէրրիկոս էֆ պաաաւական և. սակր* 
գնա *ի աաՀճսր | Տ^րխսւ +ր*ք կայ *քւ պաշաաե 
պգաՏծ 9 4ւ ածէրալ եոմևր աաաքֆ սրգաք գէ&արս/նթ» ասա 
այսպես, քսեդրկ ՝ի «աք/։ է 
ըչելի մևղասսրկս , գթ»ա>սրն Հա րսպումս մևղանչե է 
կամ* րո֊ղպէրա տքնա կամ* վճարէրա է պաագամաւյպքԽ 
%ք> տա2ճպքն աա,րբ 9 ասաց սրպկս պասաաիրէոաք. ևւ յ4տ 
երկրորդ ասար գտաս մէրո.եալչարութէ– գսրծաւսրԽ ւ 

#«# ՚# Հք */* » 4 գարձԼալ յարևաս և յաո-աքիապ յապթնայ 
ամնննյաան11 իւ ձայԽ նրարձ ամն՝ԽայԽ րապմու֊թին և աա|ր% նթկ արգթն 
0՝արիամա± անկաա. և յապւևաա. և յագթնայէ էէ ձայննյկ քար, 
քք*Հշ|4 շարմնյան մնհնանբն, 4 ամննաչյԽ կաւպյն անկն ալ կործանն֊ 
յա% . պՀհայնաըն ՝ի նոյանկ կործոննայ և րրն ալ յթակնայ «44% 
Ա/9աձա« 4 ք&կոփիչկ նպիակոպոան « 

« ^աարիարգն քկոոաանպֆնէ**»պօըփ գմրննապա յայմ հապաչյո4 
•աբաոՀր ՛ի վնրայ անուպյայ գնողն լայն ւ \ակ աՏՕւ կգնրիկոա ամնննքն չո± 
ր*ւթ կննյագավարկր ք որու-մ*անունն էր ՀԼարիաի*էն ւ |^<. ասապրևա^ ասա. 
%ա ապաապփարգե գՀաևլ պքաաէ ալք %արա .յարժաէրկմԼյաա. գաԽաա^րըայ 
Գ*ա3" • խրաակր և ափափէր ևյա%գխէԽ%Էրք և %ա "ձ^ձԴ^ք 4 
ալքաոագրկր Հայրապ եա$ակա% քհարաաՖ •. . վճարէ* \չ*. րաա րա&կ Հացա 
րապէափն գ%այ պաապաոՈա^ր կղնրկկաա% ՝Է աա7ձար "քթՀ& 

* 4 > ծունկ* եղԽալ ա*այ արրայ է$այթ ^ ղարաաա^Էր պաա, 
րիարգԷՆ %$ր%ձա*դայ • 4յ4ա աչիսորիկ ևրկոա. աասապտ *•- 
ո.էալ չարու.թ1՚ ղ.ործա*֊որ% պյԽ 4 4րք^^ձ «|Ա^փ4 չարաչար մա֊ 
հու-ամր ։ \^յապէա ՚պարա է աանՀլ. քի "Լ & պաաղա*յաաաէէ ^ա* 
զմամաեակ% պաամէրլ, այլ աաևլ և ^ու-յանծլ Խի 4 արթոր%արա9Լ Նա֊ 
Հ* ՀոգարայեՆ ղա*Զրեայե պար ԷՆչարարաԽ է* պապկա 4րաՆԱյքՆ ^44. 
*«•*-* * Բէպկա ոանկր իշիանութք պաամծլ պկպծրիկան հայրապծ^ 
աակաՆ հրամանաւն, պարաաշա1^ապյչ/ԽՆ արար • քի պբարա±ք աարկւպ. 
•.ապփն եշոյւչ պկկաւ^աՆկըՎ իա.րասէ հոգաբարձուն # յարում* պիՆա.ա~ 
Րձա*լ. Հր ապաոաւ.որԼչով դրաՆ վկային <քԱք • է»*4 թէթնին 
հոդա3՝ կարճծըՎ պեա ՛ի կէրնայյս յայամահկ , ^ ք պյլաապակայա^ա֊ 
ՀՀ էԱ»է*ւիս ծաո.այիչքն էՕյ չար ու, թնան գնայի ւ^ն ի$.րովք անգար* ւ 
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ՄՆԱՑՈՐԴ* 

յերկրորդ թարգմաԱաթեԱհ 

Ան811ն|>110Ւ հօրնյայա/եկցաւ. կրբէՏՏէմքձէչկբյսԽ֊ 
ապատքքե՝ ևթկ էցկ ՝ք> տաղպթթև հաւաապ» 
«Տ է ք պամէքևաի վաաոակա էւյյ քք&չլ "ր յաւ-կըս. ՝ք> կկ^ 
ՐահրՀք Ւոք "^թաաաց և "բբաց բաշիկ , և միշտ էրրգկ 
պկբկբաբբ էր ահ օբհնա.թ^ս հաեդկրձ հբկշտակաց այ * 

<։%Ա8ք Ն |քաէբկմ՝ միէչմաԱա-կ կբ կակա ակաէլայա^ 
•պկ») Հբբ ԹԿ "բԹ է-լի էԷպչ*–Կ և աճէրալ քւաղ^ 
մացաւ. և ևքէց– ղկքկՀբ և ոմևկբ պաոււլ յայժ , և գա/ք& 
յա*Ռքևաքև կաղաթմևց թաչուՀտ երրկնէց և ուակէն ղպսաւյլ 
Գէպրա ♦ և. որչափ ալյսկքէև նղթա ք աաա^ե-Լքւագմաեսցր պը^ 
աապև նորա է 

^1'ԱքՋԵԱկ^աք^և էրտէրս *Է աէրպէրաե «Տ 
Գ "Բէ^ ***& հրԿք,աԿաց "ԲԲ քՓիկկ(& յ^բհկէտ և 
%կ(Խ 9Է ձէրաս էւրէրաեց (3-ա.դթ գրէրալնէրրթոյ և. արաա^ 
^րսք է ասկէն* ո կարէցկ աոՏապ֊րա ♦ էակ ^Աքէթև 
ասկք*և% «ձ •քթ կարապիկ աոՏապ^զսա ք Աէաքե | իփբէրէՐ 
ասփարէ է |^ւ աէաս/եկր ծԽքքև 9Է տևպևաԽ պէ խաոմե 
րէոՐպԱամակն+և. էքւրև յարԽաւ* աաւատ-օտսւն 9 էրա էրս 
քէԽաՐ քՀ աւաացսձկբ յկկեգէրցթ էևԷբրԼ ղաղթէւր բքսկր 
րաԱե ՝է բէրրս/եաքե և ասրգկր գէրրկէր « |^ւ գնաց ծերն% 
«ք էրա էրս քաքե ք *Է յթագպթն ||սւ^ Հւ յամենաթտ աԱա^ 

% պաա ք ճ– ասաց ամէրնէրցաՏէ* կթ՝կ պ*ք Էնյէ սակ |^^|րւՐք 
Դ հ"քլՀ/ե °րբղւ է • 

ք*7» *®՝լ աշակևրատ ՀօքՏր *| տ»ւ%կթւաաթ 
կթ-կ յթէչ֊ սաատկրԽ յյ4–լ ծէրքքև ցկթսանղրիա վա֊ 
2էևս1րլգ2է՚*սսգոր&&* , պաաաէ֊Էրկր մե՚^լ աշ յամերլ աեդ 
աա֊էրքէ Փ*է* յՓքէա փա-փ֊րա , ձ. սակր մէոլ թ՝կ յամկ^ <ալ 
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438 ա.Ա8օր,հ* *Ա1*գ» 
է֊ևլի բաՆ պքրրիա աւուրօ , աԱպարա և մ՝յարէնկ ձ1րր*/կ « 
| &,սկ »Օրբ հարչյէաէ ասէրւՀթ . և. Հբպկէ» *Է բսպարս և. 
գք"֊ղս կրօնաւպտ ՛ի ««.4 և / գքւշևրի ըեգ է/արդկսճ։ 
կհաԽ և «ձ ֆաէսքէՆ > |(\ւ Նա բայ է ալ ղթ1րրան խ.ր սակր 

հալ ատաքրլ քձ , որդեակվջ , է» մքչ֊ 
նաւպ9 ք կացի երեսուն և. Հեց ամ* 9ի սենեկի իմում՝ և. 
ոշելի քաւ անտի • պքքնի օյ^ք երեսան և. վեց ամաց գՏա^ 
չյստ հա/բն *|%սճ,իէլև ևս յ\՝ •լխթասքեդբխա սա. պասթ> 
I քւսեբի վասն գործոք քչ* և. իրրե– մաի *ի .թսպպք 9 աե֊ 
սի բաղում կրօնաւորս ք Լ տեսանեի գոմաէհս 9ի նացաևե 
գի ագտւսով» յ երեսս նոցա և խևօթ ծածկեալ 
բախեին գձնօտս նոցա ♦ գա/չս ս* ես անկ ի պտ մերկս գիրկս 
էսրկեաղ֊ փարեք գկսծոակտ էւ խօսկք յօւնկխնոքա • էւ 
զարս սմրաի որ քգ մա9»կաւԽս գանարժանս գործեք* իսկ 
աքչր անեք սար ի 2եաքս և հասանկք մսճպ* պմՏսր^ 
մքս մարգ կան ճւ սսպք կր մնաւարաց յսւտեէէ |^ւ ծա^ 
նէաք յաթա&է&կ Տրթկ խսբսէքս&շխրկբՀսաւ ար յպբ*էէ ախ. 

«4 յ՝°գ^եալկ * ""քքն °փ>"փց ղՀթ շրքք** ը^դ *«*• *- 
խօսք գաք 9ի միսա նայա ♦ և. սակս «յյքսսրիկ *յլ կամխՐ 
1*Կ–> յայևւԳ •րաէ“^* *- ՝ի գՒ-ր» ժ 4 
յարաքխի իարհա֊րդս և. ՝ք> յթԽթ գխայ 

վա&հօք. օ եԼ6փ՝ևթկ մՀևլ կք %ա՝ի (ԱՀ. 
«է * 4֊ձ գիշերի ի “ևնևկկ իւրմկ , և. գնաչք&ալի 
Հւ ածք մպարեաէ *րքեթ 9ի շամբք գերիս ախ.ս ճւ սերիս 
գիշերս 9 ճւ փսսաակեալ ամնկաւ ճւ յսւծաւ գօրսւքսքնս^ 
րա • և. ահա փԱսնսւկ մի եկաց աաաթի նաարա, ապա աՏևկր 
հաց եւ քր*ր ամանափէչ և. ասսկ աքնափ արի կեր ճ. արր է |հլ 
նա կարծեր աաաչզթ քարս քեապյ Լ. սկսաւ. աղօթեշէ 
սե մանուկն * րարւյտ աանես է |ևրք ծեք ագսթեասէյ երկա 
ր*րդ անգամ՝, և նա ասեր րարա-հթ կ % ՏՀախմամ* 
ձեալ ծեք կերաԼ Լ զօրացաւ. % |^4– մէմևա կնփ պտթմնի 
օր եկեալես, աք Հափ հեսի ես 9ի սէնեկ/Հ* , աղլեկ գքի 
իմ% ասմամաքն երերգիս %ի գսւսՏա սենեկք 9 |^տ. իր, 
րէւ մսփ 9ի ներրա 9ի աոսմԱե 9 ասսաայ մանուկն՝ ասպօխեսա 
վասն իմ՝, ճւ անյայա եղև. % 

>Ա6ր\ւր) ոանկքսսնաաեր 9ի աեեեկի խրում՝, և. հապտ 
աեմկթ եկեասՀեթ՛ ասՀս7ևնա սլսւմեթ քլխօսե֊ 

9հքԼժաէէա^ ^ ծավա%.ե. 
իրրե– Փ «%< “V* *»«*• 4 քցր 
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ՀՈԳԵՏԵՍ ՀԱՐ*Ն 43» 
էլսնդր յոթում կր ծէր ոՏ/ե սուրբ և հոգէտէս որ գայր 
աէսանէը գեա ♦ և. ոգքունէաԼ գմիմէսնս 9ի համրոյր սըր^ 
թութ էսն է կացքն յագօթս * 11 կսաւ ծ էրն եգիպտացի 
սա է է աո. ած ♦ տկր > էս ադաչեցէ ՀԷ մ**&քաեէլծէ^ 
րոխ փան իմ9 գի մի աշխատէալ էլցկ լնդդկմ իմ» 
էկքն ՛ի ս էն է ակ հորն *| աւնկինոսի , և 9ի յ է զու էխ օր 
վախճսնէցաւ անդ ծ էյն էգիպտացի • 

IV» *ր հ*ս& \\՝ակար փան գդսւշացուցսնէյցյ ղէղ֊ 
րարմե% էթկ էկ% 9ի կքն ո9ն և ուևկր ըեգ քնյն 
գորգի իւր դիւահար , և ստիպկր մսնուկն գմայլն և* 
ակր • գեասցուք աստի % |ք\ւ մպյյն ասկր ♦ վաստակ է ալ 
էմ և ւ»լ զօր է մ գնալյ մանումիս ♦ էր» բարձ է ալ աոալ 
րայց գթէգյ գարմացայ էս ըԱդ դևն՝ թկ ըեդՀր ըս֊ 
աոիպկր գեոսա ա 

|յՓ <"քք որովհետև ակրն յաւիաէսնց և աճծն ամէա 
նայեի աուատապկս տայ գսրորգևո արմսնաւորաց իւրոց 

9ի փաաւս սնուսն Էւրսյ՝ և 9ի փրկուի յուոացէյոց իւրոց ֆ 
աարսրտ կ փան շահու սնձքն բագմաց (| ակա^ 
րիոսի էգէաըն պատմէլ գդործս * ^ ւ« է քանելիս է հաս 
9ի կատարէչուխք մէծ աաւպթքնսւ (մէց և վէրադսյե էգէս 
ամէնաքե ախտից, և. տէաանալ սնտէսսնէյէաց էղև և. 
գիաորհուրդս էրկնաւպւս յայսնէաց և էգև. հավասար 
հրէշտակաց և է հաս ուր և կարտլ կր հասսնէլ լնու^ 
(մ էսն մարդոյ , մթէչ գի և գհրեշտակո էՇյ տէսսնկրյսն,լ 
դիմեն և գդէևս » ոլքպկս պատմէցքն մէգլ աշակէրսզն իւր 
գոր /ուսն 9ի նմսնկ գոր ինչ֊ ած յայսնէաց նմաք և ա֊ 
սկքն այսպկս՝ (մկ էմհւա նա էրբէՏն *ի դրախսն 
նկսի ՀԼ Լ^ամիկսի, ճւ 9ի մտսնէքե իլր պատէրագմէցսն 
ասստկապկս յնդ նմԽ չար դևք $ որսվՀՀէտև շեոր^ 
հպյխ ա&յ դատարկ էգէն հնալտ ամէնախ պաաէրագմաց 
նսրա » և յաղթէցաւ 9ի նմսնկ սա Փան այ գօրութ-էամչն 

* յպթմեէաց գսնձն իլր ծէրսխ 1ւ գամենայն շռայև 
յութֆ և գխարկ աւթ-իւնս իւր և գե ևնգու թիլն իւրք գի 
ած րոնաոդաակր փոս աոնէչ գաք** 

|)Ի9ԷՒ% էրրէէն էղբարքն աո հօլն \\ ^քսկսիւ, և 
նա ասկ * ահա այսօր բարբարատ գսն 9ի \\կիփկ ք այլ 
յարօւցէալ փախ էրուք է |յ#4% քխա էդքագտե • Լ դու. 
ձլ փախչիս % հայր • |Ն4 լթսաա ♦ էս 9ի թագում ամաց 

աւսւրս այս» գի կատարէսցի յիս քան տէաիւե որ 
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«•է՛ էրթհ "է »աէՀ աանա֊ցու., պ»Վ **՜"^՛ ք/*– էպթթա 
սա էն « և. սչյէախէցուտ և. մէթ յ այլմերւցուտ ը**գ տնրզւ 
|՝>է( |)՝«^»է" ♦ է* "ձ դէտ^^՝\>7*Ք ը^^ր^ցևթ • |^*– 
էին էգյսպտն էօթն ♦ Լ առժամայն րարբարոպն կա^ 
քէալ գրյուոն և մէոէալ է նէլտս կոտորէցէն ^օաա ք 1ւ. 
յյծձե յէգյւարցն թ ստէաւ. յէրտօք ղրանն % էթրն– ապսՀ, 
նթն գնոսա , էր տ էրս էօթն պսակս գի էքէսպ յէրկնէցնքա^ 
սՈսն է գքուխս էրանէքէացև * 

|^1Ո1Ի8 էրրէմն %Է ս էն է ակ հօրն նԷԷ Օ 
րարէա աշակէրա էւր ընդ արւաւ.օտն է և էտէս գնա գի 
կայր *Է զարմացման ճւ տարած է ալանար ղՏէռա յէրկքԽա է 
|հլ էքէալփակէաց գրրուո% , և գնաց դարձէալգչքէց ժապ֊ 
մա. և գիմն մ ամու., և. էգ էտ այնպես * | *սկ յ էրկոսաաան 
ժամու, գնաց է ալ է գէսւ գնա հանդար տ է ալ֊ և. աս է ^րա » 
գիէ տէգ այսօր , հայր 9 որպէս կէաս է Հասկնա սակ* հէ~ 
ւանգացայ այսօր » որդ է ակ է |^ւ նա կալէալ գաոէց նա^ 
րա ասէ • **Լ ԹոՂէՅ մինչև. ղամէնայնն պաամէս՝Խ 
ցէս ինձ գոր տէսէր ւ |Ն#4 ծէրն ♦ վասԵ ժսաւթէ Հւ 
մարէաո փափագաԱաց վ>ոց է դրգէակ ք ասացէց տէզ* 9Է 
յաոաւօաէ յափշաակէցայ էս է դրգէակ 9 յէրկէնս և. անդ, 
տէսէ գչիարւս այ և ՚կայէ առաքի այ աէքքեչև. ցայժմ*ֆ և. արդ 
ահա թոգէալ էգի անաէ % 

|\ՍԱ8 հայրն Հֆօկաս աշակէրա հօրն^\Էո^այի էքէ^ 
մէլացսոյ՝ էթ է ԷԷ *է 11կէտէ , էր 1է սէնէակս մա^ 
նուկ ոՏն կրօնաւոր որ կոչիր Լ\ակոր • էր էի՛ք նմա նւ հայ^ 
րըե էւր մարէքնաւոր ծ էր « Հւ էրկպթէն է էն սսւրրր նւ 
ռպթէնէթ յոյժ ւ | Կրկ 1է սէնէակսն էին էկէգէցէթ էրկաւ 
•ֆննէ օւզպափաոաց Լ միւէճ* հէրէտէկոսաց ♦ Հւ «|ա^ւ 
հագորգէր յէկէգէցէ ուղղափաոաց, և հայրննսրա հաա 
ղորդէո յէկէզէցէն չարափաոաց % |^ւ *է սակս էանար^ 
հութ I և հ է գութ է Լիակորայ սէրէին գնա յոյժ ուգպաԱԼ 
փաստն և չարափաովքն ։ |^«. ասէքխ ցնա ուգցափաորն • 
հայր » խարէսցէն հէրձուածողյքն *է հագդրգութԷւՏ» 
էւր է անց , գի նդթա յռաէթէսքէև էւ գիՀևէրԷսսԷն հաւաԱՀ, 
սքն և գաղանդե աքեէն %՝Հ^ոյնպէս նւ չարափառն սաէթն • 
ծ էր , դու և որդէն տո էթէ հագսրդէթ քնդ ապզոէփաա էն% 
կոլնչէթ հոգւովյ գի նտտաղ^^էսաորէն և գի^յ^էոսթ* էսզլ 
հէնա ծ էրն սնմէէլնւ պար գա միտ էր, նէգէցաւյէրԼ 
կոցաֆց էլ ոչլ քէաէր թէ գձ արհամարհէսցէ կամ* ձւմ* 
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քա֊իցկ « պկս&է. սպաչԼլղած ցասցոէնԼլնմե* ղիշմարիէմԽ» 
4. արդԼլ գանձն ՛ի սևն Լկի էս ղգէցաս ղգևստ մև»ւԼ֊ 
է& է էՒ էափէքասթխ% կր Լգիպտացսաթ» յարայ հանգեր֊ 
ձի սրհնկր% ղպթԼՅն ղաթ» սրսհկր իւր (ինևլ պատանս 
հաս, բայց միտքն ՛ի կիրակկ ՝ի ժամ՝ հազար դա֊ թ Լաճ» 
դդ&ք/ր ղաքն էս վաղվաղակի հսնկր ։ |^ւք ծԼրն ղգԼ֊ 
քէրալ ղաքն ար ք էր լաս ՝ի իղ/ի ՛ի վիըաս ասուրս բարդումս , 
էս աղաչիր վամե այսորիկ ղտկր , էս վ^ատեցաս ՛ի պահոց 
էս ՝ի դիսաց էս ՛ի խորհրդաց է \*ակ ղինխ տաա&սուն ա֊ 
սուր ՛ի զարմացման էրղէրալ աԼսս/նկ »էսնաւկ մի ղասաբ֊ 
ձճպի ղէ մաանկր աո. նա ղասարթ֊ էր Օր ատ, էս սակ աքնա* 
ծէրր գոս % »յ(էնչյաանԼս աատ • | Կ»կ նա լոսաաւորԼալէս ղո֊ 
րայԼալ֊ ԼանԼաս վնա և աակ • ակր , գաս գիտԼս զինչ֊ 
ատւնԼտՐ էս քինչ֊ ի»նդրԼմ\ մի կրսըէն աաԼն ցիս մի (մաղասր 
պիկէղէցքա դագա ղի մի կորիր էս է էրրկրարդ կաղթ աաէն՝ 
մԼլորԼցոսցսրնէրն գթԼղ նղթա» էս Լա ղի ղԼրկաաԼաքև սի֊ 
րԼմ) էս յսՏնհքնարինա ասնկևալ ոչ֊ դիակի թկ քինչլ արա֊ 
րից ւ Լկի աստ ի՚նդրԼլ Լ~ ստուգԼլ ղիշմարիտն ՛ի տկն * 
|Ն( չքնա ակր ♦ ասր կասդ թարսոթ կաս ք անդ կԼցցԼս * 

իքքև. պայս րս.աւ , գտա*, քճտն ՝(, նԼրթս յԼկևղԷյԷ 
այյէքափասայյե յաքևմ՝ քքամօւ՝ օր րէրրէքքքն բաՀՀաԽայյքս 
ղյէեծայան և ևպսՏսակկթէ ղորթ գթրովթկքւէքև • 

և. պայս ծԼրթե՝ Խթկ; ՝ի \\կիսմք յորժսոՐ 
մաաաւյյաևկ^($> պյյևծայա թահսՏևայրֆ » ՝Է 4*®*. 
նսւթ՚Էարծոէ-օ/ հոպթԼ սարթ ՛ի վէրրսյ ըհհաքիէխ , և թքսլ 
հաԼոայրն միտքն տԼ սանկին ղաթ» էս աչ֊ այչ պրլ % ^բսսասր 
միօթ իտնդրԼացատ թ»շ ՛ի սարկասապկն ք էսնաաչ֊Լանմափ 
էս իբրև Լչին ՛ի խարաճ* կատարել ղխարհաւրդՍ , թլևէքն 
աԼսասթֆ“արծաթն ՛ի վԼլՊայ ընծա*յի»խ ւ |\»4ր տահստնտսյն 
ցաարկասագն ♦ ղքնչ֊ կ այն ղի աչ֊ Լէքն աստ նշածն այ փ 
արդ կամ՝ Լս մԼղայ և կամ՝ դ»»ս ♦ արդ էրսցցԼս դաս ար֊ 
*^*է & ք^"աաՅա>Ք ձյսձէպԼալևպև. * \ք֊է,յորժամ՝ 
հԼոացաս աասրկասաղնֆ կք արծիսն *ի վԼրայ ընծայիչի* 
ըստ աավարասթ ԼաԱՏն % |^ւ իբրև֊ կատարեցին ղի»*րհա֊րդ 
պատարագին ֆ աակ տահանայն ցսարկասասքն ♦ ասա ինձ 
1&Լ ք^^Ր՛ ասկ»օլ քէաէրմ՝ աքլթէլ մէրղս 
քր&ձնէ , քսսքէք քա/ս– ևկն ևզթացր և իԽդրէրար պայսթչ, 
և. Լս աք պարասքէփ սսսլնէքա, և. պէւաը արսսՕրալւ |՝Հ»Հր 
թահսԱսի*. յիրաւէ արգէրըա. ՝ի թկն ՀարՀթԽ այ , պէ 
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արավծցա-ցծր գևգթաքրն . |^– գնացծալ սարկավագն 
ւձպքևաց թ սգսա-թիւն * 

1'յՕ^ր ա& ՝ի հարանվև՝ Փէ ք–քէք ^*է 
հասավբաթք. սարբն *1|է«^– \քյքիրսսնդրաս հաչյրա֊ 
պէրաՏև ք րւաև կփ$յ» «Տ %ի պաքմացմեԽ յեալ ՛ի հքէշա^ա^ 
կաց սր սակին, *1|է<դւ1< սկիգքճւ ասսքթծքսց, և. 
կաաադաւ 28 և. ապաա օսաՅ՜ մՏսբաիբէաաց այ » 

IV) ւէ1*^ ^քհ/ 7 0^*^* 
ժաէՐ շի/սկիե Հպբաըքխ ոէնծակս, է-քս/եկք նա սւքաիասւ^ 
թծամի և ի%թն ՀնԷք գհիՅԼ և ոլ Ած/խկք սնաի միպև. 
կաաաբհբ սևնևսվխ * Լկսո-սւր $/խ^շ(6ւկքքս ծգթսգտն Ալ 
նևակ, 4 ճ*ձ ծէքն և կք ախքէալ յէլյժ » | %սէքն ցնա 
բսգտն . ընդՀր •Ոքք*»^* ռխքևալև., հագը . 
Հ“«* ա/Խսքիկ գի սաևրևյսգ կ ածզս աքս. *» 

“նկԼ^Լյհ&հ ՝ծ |Ա^"*> 1 աս1րալէգբարքէ 
ո»աս այէմասէքևծաօց հայական*կ(Խ էս պասէի/էև գհաապՏա էս շիլ 
ջ$ա€.քաԽկքքե Հևա* ևս գաբձէրալ էրյակյայադ աէևզափՐ թպաթա^ 
.թԼչյաա. ,ևշիջ*էշքքև Հևա ապևպկ» . ի»կ բպբպթէրցաս գայլ, 
ձև ալ էրբբոբդ աևգաաՐ էս ծածկծաչյ դամենաքև ||^«4 % 
և աալևաա կապաաչյթ* շիջ»սքաևծլ և բայակիդէրչյան ամծ^ 
նէրթէաև * այս կ ապաա2ճաւ տպաո/ու (ձէրան իմ»յ % |քս այ» 
4ր էֆստ տէրպևամև • դբէրալ կ% աբգտպտ արպկս գայաաՇո էր«, 
նխ ծագՀԽսցին է |^«– ա.սսլցանկ աքս քսԽ գբաբձրա֊թէ 
դուէըյոսիձեէմև էս գթապայբա֊քձևաաաև, պտ էրե աապթքէևա^ 
թիսն սբբօսթիւն էս դպածս բարի» % »ս%ի աբմաւ. 
կ*բխլ*ֆ և թադխաակ էս այաատոյ դծրկթթա պայն . էս այ» 
նշաեակկ դաաէևնայև աաստթևաասքձխՏա դպա ա%էվճա հարբֆ* 
աբդայտ ,դի աֆ կր աիրանոբա և իպահաւրդ պահայկր աա 
ած ք էս այն ապարալ էս սպիտակ և աալ սևաբէրաալ ի աէ&րդաց ք 
այլ սպիտակ լծալլասսՀ հաւաաոյ♦ էս ոա%ի բարձբոս^ 
թխՏՃ, պաքդաքսւթֆ յսսւստթաւթքս և գթադցրսւթքս 
յաՏևնա/ն գործս բարիս • |՝քք հարն աթ> սր կՀ բար֊ 
կ**–քՅք աք կրէ և. աոաջին հարրխ աքապիսի սասս անևքաէ 
շիջա-ցքն Հա . և նսթսպհս ևքկրսրգն , իսկ աք+Ր որ գա. 

«ր ձ՝ սլ կարծվի շէջսսցսնծլ, գի սլ աֆպիսիբ &վթ* 
1'յւստ ծծրն . գի սշ^սմՎր ընդ ս^մծթ սկր ՏէսՏ&ացթն % 

վսսն սվորիկ ըևկաըսւ. ք| քգԷՀ •ծսրգաքհ • նսքԽգկս 4 
հոդի մարդսք յսրժ-ամ՝ էպարապկ յասմենաիէ աշխարհա֊ 
կան հոգաք , յաքևժամ՝ գաք ՛ի նա Հսրհքէ հ՚^-քի •&• 
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եերն* եթկ տեսի եղբայր *ՏՏր պի սւամԱկր սաղ֊ 
մրա 9ի աէրնեկի % և. եկն դևն ՝է դուսն մտրմնելի %երլքս • 
և րպրչափ ունկր ղսաղմէոր 9ի բերան, ոչ֊ կարաց մտանել♦ 
իսկ մինչ֊ ըւեաց 9ի սաղմոսկն , ապա մրոեալիներքս օկը֊ 
«ւսւ պարոերաղմել ընդ է 

1'յօէր ծերն ղումեՏնկ ^ հարցն* եթկ Ոչ֊ բեաւ յու֊ 
մեքկ որ.սար. գիրս ճւ ոչ֊ սաղմոս ճւ ոչ֊ այլ չմնալ ճւ 
ոչ֊աղսթս 9 ճւ կպել քահրմնայ %ի շնորհացն ճւ 9ի էքիը*խ 
Տսյ • պամենախ իբրև. ուսեալ քաի գիտկր , ղիր լի կր ա֊ 
մենրոխ աարպրքԽութի ք և զքանչեքիս 1ւ բմշիք ու թիս մե^ 
եամեծս աաւնկր, ճւ ղվաթ սուն արՐ կէրնաց իւրսց ֆթէ 
մարգ ոչեաես , էւոչ֊ղերծեաց քհեր իւր ,նա ճւ եսէնեաւ 
պցր մահու. իւրոյ յաո.աք քան ղերիս աւուրս « 
սիք կ/խ այեթ եերունիք ք պտ և. յիշմած արժանիք և. վ*ա^ 
քալերու թ իւնբ. սրտից է 

1'յՍ Ե •քամն եղբոր ումեՏե*էրթկ մքքեչ֊հրպփե ժամյե^ 
Հեգեցին յաւուր կիրակկի , յարեաւ եղբայրն գնալըսա 
սաքսրսւթ1րն յ եկեղեցին > և խարբալի ալ ի դիւկն խոր֊ 
հկր *ի մտի ճւ աօկր ♦ ուր գնար* կամ* վամե որոյ էրիր ♦ 
4քամն այսսրիկ գնաս աււ ^/ե կեգեցին ղէ կերիցես հաց ճւ 
պքերիէ ճւ աոիցեն ցրերլ մարդիկ* թկ մարմին ճւ արիմե 

այս և֊ խաբեն %թեղլ* վամն այսսրիկ մի խաբիր 
մի հաւատար ճւ մի պնար , ղի այո ոչ֊ կ այսպկս % ՀՀեա^ 
ղանգեալ եղի. եզրային խորհրդո/ն ախ և ոլ գնաց յե֊ 
կեգեցին * |ևւ^ եղբարլխ Տնպյիխ նմա % ղի այս կարգ կր% 
մքԽչի ժողովկթ ամենեքեան յեկեղեցին 9ի տմեո » 
պա սկսանկր աղոթքն » |^լ իբրև. Տնային բադում* մամ* 
ճլ ոչ֊ եէխ ֆ գնացին տեամնելրխա, ղի կարեկին թկ հի֊ 
ւանգ կ կամ* մեաեսղր |^լ իբրև, հասին 9ի սենեակև և 
տեսքն ղի ողէԼկր , հարցանկիէն* լէեգկր ոշ եկիրյագոթո » 

եղբայրն ամէսշկր պատմելնոցա ղիասրհ ուրդս թըշ֊ 
նամւգխ , ճւ պատճսուկր ինչ* **ցլ եանեսն եդբարյխ ե^ 
թկ 9ի խաբաՏսնկ թշնամւոխ կ , վարն սրսյ աղաչեին 
էքևա է սակին • քսոաաովանեաց մեղ֊ղճշմարիտն ւ Հասկնա 
տակ * ներեցկք էխ* ր եղբարք , ղի յարեայ և֊կամկի գալ 
յեկեղեցիԽ% սակ ցիս խորհուրդ խէ9 եթկ ոչ֊կ մԽրմիխ 
ճւ օղփւն ղոր գնաս հաղ*րդեղյ պյլ հաց և գինի 
էտՀ՝ ՊՐԳ ՓՀ էէա*%Տ էի ԿՒյ էխդ յեկեղեցիե»հս^ 
է ապացուցկք ինձ գիարհսւբգո իմէ\Կէկնղքա ասեն չխա* 
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^ՊՀՀէէր* և Կ &պ &Ն յԿ^ԳՒտ/^^ և մեՔ աղա֊ 
Ժ”&*& ք*6* ձ֊Տէա հաա,ատթ*ացա֊»քկ 
նուսա% ղնաց ըեգ նսսա եղթյա/խ յեկեղեցթտ ♦ 4– ա, 
բարին եղբաբխ փան նորա ինդրուածս մեեամեես աաւ 
ա4 ք 4 այսպես սկսաւ. պասսսրադն է |^ւ կացուցին ղեպ^ 
թւցրե ղախ > ւ^լ եկեզեցւո/ն 9 և մինչև՝ի վճար «ր. 
(միխ կայք ^ անդէ 4 գա գարե աց նա քձսճէալ 
արսաաա֊հր ղերեսս և ղկուրծս իւր * քխի կատար^ 
մեն աղօքմիխ եկքն ատւ նա Խդյսսրխ և ասեն « պաամեա 
մեգ ղ*ր տեսեր 9 4 <^1 բնաւ (Հ ատթւցաներ ^ <4^ 

«»4|* կք®յ ^1» շահեսցար և մերլ$ |*«ք ն» 
սկսաւ. սաելարաասուգթ 4 երկիւղիւ ե(3֊Է յսրմամ՝^Տլ 
(Յ֊երցաւ. բակթ սսւատերխ *1|աւղոսի և ել սաբկաւադԽ 
յփա/պիոեն ըեիձեսնուլ ղսս-ետարամե 9 տեսի ղի բացան 
ձեղաԼնթ եկեղեցւոխ մինչև, երևեր Տրրկքծտ ք և հրեշտակ բ 
եկքն ըքել ղրանս աւե տարանին « սարկաո.ադն ար ^ 
քմեոնայր տյաւետարսնն ք եզև իբրև ղսխն հրղյ % 4 բակխ 
իթրե. ղկայծակամնէէ հրաչ եյանկին ՝ի բերանս/ նորա * 

# բացաւ. երկիր մինչ՜՝ի խորս շա֊րքէ 
դսնսէխ ֆ և բահանա/բե ահիւ. և գողու թի մերձ տ 
1^– պիրկքքես թացէալ և սխն հրղք իջաճէկր յերկ֊ 
նէց. և պքքեք, հքոքն գաքքէս բաղմա.թքտ հրեշաակաց, և. 
՛ծ եցկու-ս գկէճ ժարդօք գեղեցիկ յղքժ, ր. 
^ քէլ պատմե՛լ մարդս/ անհնար և * և էր դե՚ղ՜ երե^ 
սաց նօցա իքքև ղչիա/քաքխ • |^է ՚/1 *րքտ*^5 *8^ 
^ ք4«տ«* *- հքԼշր՞հՔ 2^-էԼ &*֊ 
վալ. | և եկեալ կացքն շարք ղսեդսնախ հրեշտակենք 4 
երկարն աքն հրեշս* ակր և մաևա֊էի*, 4 եյեսղնստան ՝ի 
վերա/ սեղանոխ մերձ սա. խորհուրդն* իբրև սսւեալ 
վթահսնայն բեկանել ղհախ սուրբ ք կայեալ ախ երկու, 
սղտե պատս և գձեււս մանկանն ք և անեին սուր* 4 |4% 
նեալ ղմանուկն արկին ղարիսե նորա ՝ի սկիհն » և ղմխքԼ 
մին նորա յօշեալ մանր եդին ՝ի վերա/ աարբ հացքն է 
վքնչև եղև հախ այն սուրբ միս արխ նաքմաթ ախ » 4 
յիշեչյի ես ղրանս աո֊ատեըխ որ սաէ% եքմէ պատիկ մեր 
ղենաւ. |ս»^ ւ^չ ղնայքն եպրարխ աոնաւլ ղսաբբ 
խորհուրդն ֆտա/րնոցա ր/ահսնախ միս աբխնաքձ ալսղշ 
4 իբրե դահանային և տանկի% ՝ի բերանն ք /քնիր հաց 
և ախպկս 2ճսշակկին *\քւ իր/քև մերձեցաք/ և ես հաղաբ֊. 
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դէէք էտ ~(ՏնՏ տահանասխ միւք արէէնաէատն, և էս ոչ 
կարկէ 7ճօշակէլչ և ևքխ աո. էս Տայն որ ասկր 9Է սէղա^ 
նոխ* լխդէ~ր ոլ հաղորդ էս, այր դու. 9 ահա այս կ պոք 
ԷԽդրկԷր դու. \ |քս. ևս ասէմ\ նևրևա քխՏ , տկր 9 ղի միա 
Օաշակևլ ոլ կարևմ\ |^(. նա սակ • քՏկ կար կրմարդաց 
ուտևլ միս, ղմիս աուևալկր ակր 9է մսպյմքխ էւր% որոլկո 
և դու. ունէս արդ ♦ այլ ղէ ոչ֊ ղօրևն ո%լտէլ վասԽ ախո^ 
րէկ ևտ ղհաչք 1է խորհուրդն , և– հաչխ այն ժարւֆէն էւր 
4 է |^և զոր սրքԽակ ասաթխքն Տևոամբն այ հախ 
էղև մարմին , և. փչէաց 9է նա հոգէ կևնդսնէ » և, յէտոյ 
հախ 9է հալ դարՏտւ, էս հոգին է կաց 9 այսպկս էս 4*լ 
հաց էտ ղսուրբ մարմին էւր հոգւոէքն սրբովյ և մարմինն 
քխևասյէ յէրկքնս և. հոգին սուրբ բնակի 9է սէրաս մևր « 
արդ է(3կ հաւատաս այսոցէկ 9 հտղորդևաց ղայս է |^ւ ևս 
ասևմ*» հաւաաամՀ եոկր ւ Հ\բրև ասացէ ղայս 9 էղև միսն 
որ 9է ՏԽոթն խՐ կր% հաց սուրբ » և գոհ ու (մ քI հաղորդէ֊ 
ցայ ղախ % մթել կսաւարևալ գխորհուրդն ևկքքն րա^ 
հսնայյխ 9է սարկաւագսնոցե 9 տևսէ դարՏևալ բացևալ 
ղՏևղսւնս ևկևղևցւոյն 9 և. ամեն աքն ղցրթ էրքխէց 1ւ ևրկոլ 
այն ալտ էւ մանուկխ էլին յէրկքնս • է) այն լուևալ էոլ 
բարցն աոաւէլ հաաոատէցսն 9է հաւասա փան սուրբ 
հաղորդու(մ֊*էր խորհրդոյն 9 էւ գնացէալ 9է սէնէակա էւ֊ 
րևանց օրհնկքխ գէնծ է 

|/^Ա8ք դէւահար էքխ 9Է \\կէտկ , Լ արարին 
աղոքՅ-ս վսոն նորա յէկևղևցքն , էս ոլ էլ է նմևնկ դևն ք 
ղէ չար կր յգյմ է |^ւ ասևն ևղյւաքլթն * ոլոր կարոզկ հսՀ. 
նևլ պդա 9 բայց միայն հայրն Հ\ևսարէսն • և էթկ ասևէՀէ 
նմա վամն սորա 9 ոլ աոնսլյսնՏն և ոլ գաք ♦ 
այլ ղայս արասցուք • դէցուր զսա յէկևղևցքխ ննջևլ 9է 
աևղի նորա 9 ճւ յաոաւստուն ղէ նախ րան ղամևնէսքն 
գասյ նա յէկևղևցքխ % և իբրև գտսնկ պդա անդր ք յարու^ 
ցանկ պդա և ևլանկ 9է դմանկ դևն 9է հպևրյյ նորա և 9է 
ձայնկ նորա սուրբ է |;ս արարքխ այնպկս 9 և դրքխ պդէ֊ 
ւահարն 9է տևղէ նորա տ ևկևալ յաոաւստուն ծևլխ 
միայն ճւ էգէտ գնա անդ ճւ ոլգէտկր (3-կ ղքնլ էցկ ♦ խը֊ 
թևաց 9է նա և սակ ♦ արէ ևչ֊ արտստս < |^ւ աոմամայն 
էլ է նմևնկ դեն ք և բմշէյէցաւ էղյլայլխ9է մամքքեյայնԼ 
մսնկ 9է բանկ սրրոյն պաակաոևլովյ թկպկա ճւ քխքխ 
սուրր հպյր* «լ դ ք՚^ր • 
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*4է քՀԾ" հ°& 4* 
թկ էրէր *ս& նմա ձուկն 9 և ասւէալ տմնաէմն խարափկր 
գէա* 9ֆ տապակ և էգ 1ֆ սկաէգն և. սակ րմէմնուէխ՝ սր 
էր գպյծմևէայ ֆւր% ալահէա պաի % և թգխ էլի ապ 
սաւարփւթ ֆւե արսատոյ• և. ակատս. մանուէխ աւտէլգԽա 
ֆրրև էլանտէսն » ֆրրև գարձաւ և էէխ անտէմն և. 
էաէա գէ ուտկր գէս. ևս , է հար փնա ստֆւյյ %ֆ սիրտն 
աւմգքԽ սրա մա է ալ և անկէալ մէսաւ մանաւմխ • |**րք 
գանտէմն կալալ, ահ մէծ և գարհարա 3&» և սա. է ալ 
պմէաէաքև էգ ՝ի վէրայ մահՀաց և թատնյչյ % գի կր մատէ 
շճաշշյ ւ |#\ւ գնաչյէալ անկաէ. սա սաս հպի* *| մրլասֆ և 
պաամէաչյ նմա գաք** • | ^ սակ • մի աս֊մէր սաէլգաքէ 9 
$սքլ մթւ$լ հան դար ախ լ*նղւ էրէկգյս էղ&աքզշե 9 ասւէալ 
գմէսէալ մանուկն և աարէալ գֆչյէս գեայէկէգէգթ 9ֆ 
սարկաւագանոցն ա$ւաիի սէգանախ « |^լ արար անտէմն 
այնպես • էգ գնա անգ և քծ*թն գնաչյ * |^ւ. մաէալ ծ էյն 
9ի գիշէրի *ֆ ստսրկաւագաեպքև և սկսաւ ագօթէլտկթգև 
Գ •ՀյԼքՒւՒէ&Հ \ք*–Ւ*€և ձաըվխցսծ» էգթպւքխ յէկէ֊ 
գէչյֆն ւ էլծէրն ի սարկաւ սպանաչյկն և մանքո֊կնլձնգ նտքա 
կէնգանֆ• և ոլ դթ ֆւՏա էիս ւ պայս % ր*Հք& 41***/* աևաէմէ 
մինչև յպ* մահու, ծէրայն • և ապա րարոգէաց գնա աըև^ 
ւոէսն , տանգի այսպկս պատուփրէալ էր մի «ւ^ 
+*&ւ ասէլ մինչև յօր մահուան իմ*» 

(լի^ ոՏե հի•-անգութի սւնկր 9ի ստինս ֆւր ֆոպխէգ^ 
գէսփ • և լուէալ զհօրկն ալեկքնոսկ կնագ աէամնէլ 
տքնա թէ թմշէլէսչյի , և րնակկր յ այն մամ* հայրն * | ուն֊ 
կինտայ | յնաաաս 9ի վսքնո իննօւչյ յ\^ *յէրսանդրֆայարև^ 
մաից կողմանկ տ |^ւ ֆրրև խնգրկր կինն գծէին 9 գֆպաւ 
%մա գի մօղովկր փայտ հայրն *| ունկֆնոս « | *րրև. էաէա 
գնա կքքնն, սակ յքնա* էգչւայր 9 ուր րնակկ ունկֆնսս 
է աո պյն այ • գի ոլ գֆակր թկ նա ֆտյկ « $*ա ծ էրն • 
և քինլԼ խնգրէօ 9ֆ նմաեկ 9 գի նա յֆմարէալ կ և մպէ ♦ 
մի գնար աո. նա 9 գի խէլագարէալ կ նա • այլ ասա ֆնձ 
գինլֆքնգրէս *ֆնմանկ է |^ւ կիմն էչյգյչյնմա գրաւս ֆւր* 
իսկ ծէրն կնրէաչյ խաշ յէլումն և արձակէաչյ փնա և <6լ 
սկ ♦ ած ոգջատյսւսչյկ գքէտլ անկֆնատ ալ թ*լ 
կ աոնէլյ |^ւ գնար կիմն ողնարկ ալ աոմամաքն 9ֆ տուն 
ֆւր և. պաամէատյ գէղէալն է թկ որպկս ոլ էգֆտ չհագին 
ք| ունկֆնոս է և այլղթ ծ էր բմշիլէար 6 | \լ յպէ մամ՝ գեր՝. 
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էրա , իմացէալծոնէոն գի նա քէ\տն (շւ 
քյքճր ք | անկքնսո ւ 
^ԱքՅԷԱՀ յւցքքքս/՝ ժամու, բէրքն աոնա դիւահար 

մի > և. նա ասէ ցնսաա* գքնչ արարից դմա , ^ ա^» 
ր»ււ^ւ է</՝ էս 9 այլ աարկտ պդա աո. հայրն Օ էնմե • |^ւ 
իբրև, աարան գնա աո նա , սկսաւ հայրն է % էնան հայա֊ 
ծ էլ գդեն գաքն է |*ւ*^ դևն սկսաւ գսչէլ և աս էր • էս ոչ֊ 
բանիլ րա էյսնէոՐ, () &նմն է ասյլահա հայրն անկի֊ 
նա* ապաթրէ % էւ նարա ագաթին հայաձէաց գիս • 

ժամու բէրքն աս հայյն*| «մլ 
# 4 ր անՒ^շիէլծ "ձէէր ՝է ձէոին^իւր 

աԽ • ^ ^ “ր</ա(թյք ^ ծէրոքն ըհդդկմ պա֊ 
աուհսճփն յոէյէայն , էւ այլոէՏւ կին յնդ նմա * | ^ւնայէ֊ 
ցէապ֊ ծէյն քնդ պատուհանն մինչ֊ հիւսէր գքփքպքն ֆ է 

# էաաէս գնա էւ սաաոէաց *ի նմա է էրն և ա»է+ գնասցէս » 
»Հ քա. | ^ տալն հ*ո • |^ւ յարէաւ. գնաց կքևն սգ^ 
քքցՀ^լի ՚""*֊ն հր * 
^ԱՐՅԵՍԼւ, յ^»ւ«/՝ ժամու տարաւ այլ֊ օՏՏ 

գք*կաւդ֊ հարն *| աւեկինոսի ի սաւեր գիւահարի ումէՅ&* 
էւ իբրև, է բաց գչյուսն մսսմնէլ սկսաւ գպէլ դևն և ա֊ 
"Հր • /*»<*» բերեր այպ, զհայրն <| ոսնկթոա հսդածել 
պիս » |^ւ աս-ժամայև ել և. փախեաւ. դևՏա յափճէկն , 4. 

ա^ացսս. այրԽ, 
1Ն>ե«֊ տ«#* ս^ւ՝ **>* V# *>- 

11 ակարիոսի՝ էլստ *ի հունձս էղչւալտ էօթն • և. կին 
«41 *ք/քի հէաևԼր մէ*լի հունձս էւ հէաղէր հասկ և. յ«յլ 
թարց քճտա*֊ ոլ դադար կր դ»րԽ ոդքպե ։ \յհարց Հոս ակր 
հսնդքն և ասէ չքնա ♦ է ^ անդադար այր աս 9 

քՔ1 « նա ասէ ♦ քք**Էթ ա–մէր աոէսղ֊ յաւանդ այրն 
իմ* թադսյց* և. (էդն մէոաւ անբան և. ոչ֊ ասաց ինձ քժէ 
ուր էդ, և. ահա հսՏոքերձեալկ ակր րեչիՀ» գերի աս^. 
նէլյէւ փս2ճսսէյյգիա և. գմաևկունս իմ։ կէբրէւ յուաւ գայո 
հայրն ||%ակար ք ասէ չքնա * էկէացէս դու աո էս ուր հասն֊ 
գից"լՔ Գ Գ "–Թ"յ * |,“– եզև յկջօրեայ և եկն 
աո նա կքէն էւ սրսամէասց նմա այայս « |Ն^ չքնա է էրն • է֊ 
կ/էսցէս յնդ էս էլ ցսյց ինձ գցէրէգմաե ասն րո % Լս. ա֊ 
ոէասլգմէգ֊յնդ իւր գէէօքմն էգյւարթս դնացստ յնդ նմա* 
է– իբրև, գնացատ 9ի աէղքն 9 ասէ է էրն ցկքհն * գնա դու 
9ի տան րո •է.~ իբրև֊ գնաց կիմն ք արար ծ էրն ագօքմս 9 
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և. ապա աոէք . այո աճալն այր դալ., ուր Կ*ր ք,է|*1է 
այս սսմեՏե ասն % |Կւք մևրւեաքև պատասխանի էրա էս 
տտկ » կայ թտսղեալ^ի տան իտԹւ-մ՝քԽգ ստնստիտզթ տՏսհճաց 
էմայ % |քս. հևքն ասկ . դարձեալՀ&ջեսցես մթտչև մ^քմ9*֊ 1 
րսւթծն ւ Հ*րրև աեսքքն եդրարյխ % երկէրստն 4 ստնկսՏն աա, 
ոտտտա նտդա ֆ և նա յստրսյց փ**աա և. սակ • սշ^վաան իտՐ ե^ 
դև գործս այս ք գի այր մեգաւսր էտհ այլ^փաճտ այա^սթտ 
տսյևտտրիկ և. տդյաց նտտրա ղայս արար ակր տսյսրտէստ-թ ք %ս^ 
ցա% (^«– եկեալ ասաց այրւ.սխ ար կայք պահ էստն # 4 %ա 
տստւեալ ծա ցակր Է*֊ք և֊ ագատէցաւ. 9ի ծաւսսյա.թ1կ նս^ 
քա % |^ւ. այրին փտստւաւ.տգտեըսէ երկիր տարսգսճէկր ծերսյե 
4 հոչակկք գրամն ♦ և պտ (սկքն 9 փասատյսրկթտ դած • 

ւ^էհ՚Ս փան հօրն \\՝ակարիոյ՝ եթկ էպսնկր երբեմն 
Գ ւա^տր ծ ՔաՂ^է *֊ բ֊րձծ֊լ Կր թտե գսփրիգտն, 
և փսսաակէրալնսաաս էս սպօթէալ ասկք ♦ ակք » դա. 
քիաես քէ «5՚յլ"Լ էքքՀմ՝ տսնել% 1^. /Տտդ սաելքայա՝ 
ատւմամայե գաաւ. յավն գետոյն ար հսնգերձեալ կք 
գնալ* և յարա-ցեալ տէս2ճաւեաց և. գտսրձաս 9ի « 
Ա|* ամէրՏՏ էգիպտացւրյ տդգի ջբգտպեալկր , և 

քէք փատ ատւ հայրն » և– եդեալտ/երձ 9ի դասՏտ 
սենեկինսրա էս թՓ մեՀնեալ է կաց հետւիա նայէր. 
ցեսղ֊ ծերն քնդ պատահանն՝ էրտէրս գմսնտսւքև գի քհքէ*» 
և. սակ ցնա • ոփ երեր աստ գբեգէ | *րկ մս&տահն* հայրն 
իտՐ եգեստլգիս աստ՝ իկյն գնաց ւ |^ւ սակ փատ ծէրրն* 
արի փտսսթ սնակի և գնասցես հասցես նմա% |քս. ասւժա^ 
մԱքն աղջացնալ յարևաւ և ևհաս զցեի հոր իւրոյ% %. 
րև Խածս գսրդքն իսր րպքացեաէյ փաս, աւյորեստց գած% ար 
տեատւա€.տտկ պսա֊րօւս իլտ ♦ եւ սնաղին տաք 9ե տտտտսն եսթեսէհա* 

^քԹԱՏՐ ե^ե»հայփտ \քեփի տեգի արեՏե^ւ 
ետևս գոՏն կրօնասոր գար կէպեալ կապկքճտ տտտէսճքթ փատՏտ 
տքարգասպանսսթ Ն • և. տՌրրձ ետյև աա. նա ծերն և. եհստրփ 
թկ ՛ճշմարիտ իցկ ասացեալն « |^լ ըսւաւ. էս ծանեաւ. գի 
ստատ փյայկքն 14 ասկ ցոմեողս նտտրա « ուր իցկ սպանեաին 
այր • |^ւ նղթա ցտացքետ նմա գմեաեաչն • էս իբրև, տէերտէե^ 
ցաւ.9Էնա 9 ասկ՝ յադաթս կացկր էս դատ « ևնա հտտտտէիւարԼ 
ձեաէ գձե*ւս տստւ ած, և աաժամայն յարեաւ. տՌրաեաիտ % 
14ակ ցնա ծերն • ասա 9ի լուր սսցճտ ամենեցամն՝ ոփ կր տդ 
սպտտՏև գթեգյ |^ւ նա ասկ * ես (քնչս րյագաւմս եդի 9ի տտրտզ^ 
հևոա յԽկևղևշէն, և. ՀահոքԱոքև որ էքաո. ղաթ *(• պահ՝ 
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ևփպ*& ղիս և քխկկր ***** ի սևնևակ հևրոյս այսսրիկ • 
աքլ ոպաչևմ) աոկր զինչս խՐ *ի նմսԽկ և. աա^ր ադթա֊ 
**ար և որդւոր իմորա |Ն( չխա ծևրե • ննիևա գյարմևալ 
#շէ ևկևսրկ ակր և յարուսրկ գթևղ* |^ւ 1րղև ախպկս 
որպկս աաԽրե 9 և. աղաաևրաւ ևղյւայխտ ՝ի մահու*մեկ *ԱԱ*֊ 
պարՈաւ (3՝ և ահ* * 

ք^էՒՆ ևրթևն6 ևղթարր թաղու.*ֆ աո հայրն ^կիմքքե է 
և ահա **ա յխսա/եի հորն իմկնի ու%կր մսքևուկ ընդ 
թգխ դիէ-ահար՝ որոյ դկ*Հխ յևաս թխ֊րևալ կր • և իթ֊ 
թե– էրա1րս աքքԽ պթաղմութի հարչխ 9 աոևալ էրթարՏ ղմա֊ 
նաւէխ և. ևէխնսաաւ արաստոյ գրաե վանիչխ և քա/չ* % |^, 
թև. ևպևս վեա ոՏ& յևկևըոխ ևևրոր ղի ը*/ր> ***կ յխա. 

ք այր դու. % նա ասկ « աղդական ևմ* հօրե 
մթնի է և պաաահևար մէմեկաէա այս փորձութք9 և կամկի 
թևրևէղսա աս.նա և ևրկևայ9ղի ոչ՜կամի տևամնևէթնալ 
ղյխասնիս իւր* և արդ ևս թկ քուիրկ (մկ աստ ևմՀասա֊ 
րտկ ևվարկ ղիս աաոի • իսկ ևս ղՏևր գալդ սքևսևալ իշխև֊ 
չքի գալասա ♦ այլդսւ որպկս կամիս ողորմևա (*եՏ 9 կամ* 
տար ք&դ *թևդ 9ի ևևրրն ղսա 9 և սպօթևցկտ վասն սորա 
գիրմշիևսչքիտ Հկսխմամ՝աոևալծևրն ղմսճուկե ևմևւտ 
աոաքի հարչխ և իմաստուքմթ արար , ղի նախ սկսևալի 
յևաթ* հարչքե՝ մաաուրանկր և աոկր ♦ աղոթևա վամե 
սորա և կկրնա խաչիւ ղսա % |^ւ ապա յևաոյ ր*սն գա֊ 
մևնևսևա*քե վեսսա ևրևր սու հայրն *$\իմ%խ, և նա ոչ՜ կա֊ 
մևրաւ աս%ևլ ղախ է | յս. աղաչևրթծ *խա ամենէրևսԽ և 
աօսևն • որպկս արարստ մկր ամևնկրևաե, արասրևս և 
ք«է ք հ*(յր* յ^ր^քևալարար աղօթ-ս և ասկ • ակր » 
սպևղևսւածւղ րո միաիրևսրթե դևր * կկրնար խաչիւ, 
և յմՏմնսլկև ող2արաւ աոժամախ 9 և ևտոմն *խարհայքԽ 
խր սղՀամկնևքքե ք և գնար9ի աոմեիւր գսհսծոպաէկայ+ 
և հքքքԽ Գ\խհխ ոչյչիաաց թկ ո*է հթ կր նա$ 

՝ IV 4**** հ°& ւհեՓ՚Ւ^է՛՝ նորա դուսա 
տըք մի կոյս որ կոչկր փ9ի սա ևա ոՏն 9ի ծս&օթիր 
իւրոր յասո/եդ դարդս մևծագքՏես 9ի պահս է |*սկնա իթ^ 
րև կաս. ղաւանդն 9 փոսն սուաւևլ զքՈւշութևոճԽ (մա֊ 
Հհ*9 &** յԿհէէ • և ղկեի սակաւ ժամէոր ննջևար 
"4խի% և ոչլոլմևր ա*ար դոխ* աւոլրր թ*լ ևկև 
մՏմրղՏ* ախ որ ևա ղաւսևսխ* և իթրև «լ ևգխո ղքրչքմն 
կևնդաեի, իքեդրկր ղւդահևսսճ* %ի հ*թկ ն**քա և նևդկր 
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աղաչիր և ԱրրԱՈ շՀՎ*էք Լ Ւ&հ– 
րհր ա*կպ . Հ^կիրրև սաուգեաց ղա/ն աաւքքէև 1իպիքփգՀ, 
յո*–ղք"Լ վձպյհց եթկ *շմարիա կ, յ*պևժա$Ր ղնաքեալ^ 
քի գէ-րէրգմսն գստէրն% կարդաք պանան ամևնհցթմև ^ 

աոնէրլնշան աօ. 9ի ^աւաւճալ հասարակաց յարա խ Տա 9 

ճւ «ա( • | ^ոինկ, քՏւ^ւ էրդե-ր պսրսհևստ սսրա « |^է նայա^ 
րսւցեալ պատմԽաց գա/և հօրն իսրա%յ էս հց/քք$ սասսգիս 
ղաևղէն ուր կա/ր * և գարձէրալ ՂԽջէրասյ 9ի գ1րրէրդմա6փէ 
|^<– էաւ&րաղ֊ գինչսն էրա ցտկր իսր » էւ էֆար պրէրարլ կֆսսպկս 
վոսասւորհիէե գաք* • 

1/Դյէ*Ար* երկու– ըօտ է&սրՅնՀք կին *ի \\կ(ամք. և 4տ^ 
^ նայաէտկ պատահևար հխ.անղա.թ1^, և. ղՏ*աց եղրպէքրն 
նսրա՝յ&կէրղէրքթտ աո. ,թահաեպ/ն րւէրրէրլնմա զոուրթ իսքԼ, 
հարէդե » \*րրև լուաւ գսԱԱ Հէ/ահաևպքե » ցէրգթՓրա* 
գնաացավթ աէրսցար գէրգթա/րե է |^<. դեացքՏս աաէէր^ 
նէտէաե էւ արարքն աղօթս էս մխիթար էրքքն $ |^և դար^ 
ձևապ~ %ի <ֆւսոս$Ր կիրակկի հարցաեկր րահաեաթ* §^Պե* 
քսս/քե Աքթ Տրպկս իցկ ևպքսսյր * խք նա սակ» ղր֊ 
մուարին (ւ |^ւ գնացին գսգկձէրաէյթահաԽս/ե էս էրգթոգՀ, 
րըև ւո էսանէրլզէր գքսգ/րն *§**$* 1 |^– է&ք^*՜ Գ^աէ$է^ր ^ ^քն 
աաև մէրր1 , հաԽգէրրձհալ կր փսի&ճմեկլ հիւամևգն էս 
մէրրձ հր 9ի մահ « | ճսկ որթ նսակքՏՏ սահքն* թերևս ար^ 
մանի չեալիցկ աս հօգսոքե Աքրքք թհ "է* ()«&^ Սակին 
պ/** ֆ և ոմաէտ ասկքն ւյլ, և հակաոակկքն ըեգ քֆմեաԽոա 
ք^տձ. էրա էրա Օհք* հիսաևգև եգքսս/ր՝ սահ քքէասա ♦ գքՏ 
ինգրկթ ք^»ք միմեսնս է կամիր իմսնալ թկ իցհ քքԼ, 
րսսթիւն հոգլՀքն* դարձա*֊ յեգ/սա/ք խր էս սակ - 
գնաս գոս , ով֊եգրա/ր իմ\ |^(. նա սահ • սգո գնամ\ 
աղօթեա վասն իմ\ գի ոչ֊ թցպսսէՐ գթեդնաիէՀթսճէ գիս 
գնալշ |^ճ. գարձաս ար. արս նսակքն էրպքապդխ Տւ սակ « 
տոԿ* թ՚ձ գխֆագէրայ քթասրձգ գսքչդ 9 |/ւ և^սղյփսրէս 
կսդՅէկցաս ՝ի նա էս էրա զհսգֆ իպ» *ֆ ակր նախ ^թսն 
քկք&***քր ք>*–ր որ հր հֆսսէեգֆ և ապա Հս նա^վէաց$ |^. 
սմրսհալ գչ*ք** հիացա Ա& կսգաս պաա/էրնկսկսֆԽ ֆ էս փասս 
վէրրաոյպթկքէև պք որ աՏփ 9ի ծաձսսկ հաոսքքս րոպայմս • 
( \պխժա$Ր արսաասա֊գր և. սւրոէխա-թքԼ երդքքե ՝Է էֆաաթ* 
պխրկւաևաև ՝Է գերեղմսքեի հարւխ պաասւսվ-մեձա*. քքք. 
նէ^իկ՝ ոքփ և յայւէէՐ կէրա/նս արժանի Աղին աԱա&Լզ֊ 
ք (էժս/նաՓ ՝|*^ "Հ/ &ր\V * 
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յ^ք^ԱՕք ուեկր վարդապետ որ պատեր պամե^ 
նորի» է/եսւեար» բարեձևու թբ է |Նէ երբեմն եէյրւայյի» քի»գւ 
ծեր է**ր • հ*հ/Ը * եթե մեոաեխՐ ես% այնպես բարւոբ 
ագատէրս դիս իբրև, գեաւա % |Ն4 րեա ծեքի» • եթե մե»ւա^ 
նիս 9 այեպէքԱ պատերիդ մինչև գոլ. ասիրես թե 
բաւակաե իրե ւ|^ւ դքքեի ոչ֊բադում* մ ամուր մեոաւ եզ^ 
բայրն աի» • և այնպես պատ ձ ար որպես բաւակաե 
եր» և ասկ *ի*ա աոաթի ամեներուե ♦ բարւոր պատերի 
գթեդյ որգեակ 9 եթե "է* քսօսերաւ ըեգնմա մա^ 
նուկն և. ասե րծերե • բարւոր կ բաւակաե կ > հ*$է 
ած վարձաարե %թծզյ դի գոլ դի»ոստուՅե բո գործովբ 
կաաարերեր սու Էս% | չւ տեսեալամեներսւե դայո% փա»ւս 
աՇաաւրէն այ • 

վասե ծերոյ ումեՏե որ բնակեր *ի ե^ 
թե վեար աո. նա գևն 1ւ կամէր մտաեել 9ի սենեակնո^ 
րա և. ոչ֊ կարար , .բանդի իմարեալծե՚րոյե դդալ դիլք»ե% 
կապեար դեա արաստոյ սենեկք/ե աո. դրամն % |^ւ դար^ 
ձեալ֊ այէ գև եկն 9 իսկ ծեքի» և. դեա կապեար մերձ աս. 
քի»կեքի» « և. ապա յաւել ևս և եկն այլ գև է և իբրև ե^ 
տեովեոսա սճտգ՝ աակ վե»աա • քի*գեքր ոչ֊մաաեեբ 9իներթս$ 
\^ա ասեն փ վասե աիտորիկ ոչ֊ է/սա&եվթ, դի դօրա֊ 
գ*ի* բան դիեզ՛ ե 1ի ներրս , և ոչ֊ տայ թգյլ մտաեելյ 
1*սկ նա փութարաւ մտաեելյ • ^սվեմամ* սուրբ ծերոի» 
իւևսրեալ կապեար և դաի* դեն ևս արտպթոյ 9 որ ոչ^կա^ 
բար մտաեելյ Հ*բրև տեսքն դաի» քի*Է^ դևվի» 9 երկեալի 
ծերոի» գալայքն ւ /1թրնմամ՝ դևբ սկսաե աղաչել դծեքի» 
դի արձակեսրե էքեոսա , որպես դի գեասրեն % ^յ>ւ,լուետպ֊ 
ադաչաեարե1 ար2ակեալ հրամայեար նորա գեաք֊չ և վաՀ, 
քսեալ վաղվաղակի աո. մ ամպի» կորեաե % 

*)*ՆԱձԵԱԼ երբեՏՏ» ծեր ոէ& և աշակերտ իւր իք**–լ 
քուր » և յաոաջեասլ գնար աշակերսԽ և ետ ես \ի քրհ*պն 
վիշապ մեծ և երկեաւ յոյմ % րեա ծեքի» • ելյյես 9ի 

7 ԳէՒհէ ^"քա և– կ»խէ–»ցե“ և փախէցկ ։ խք 
աշակէրրտն ծաեուցե-ս/լգքււոէր ղզօրու.^ հոգսոքե սրքւոքոր 

* 9ի ծեքի» ֆ վասե որոլ վստահարեալ֊յազոթբ նորա% դիրաԼ 
մԽյեաըի» ծերոի» կատարելով֊ գիմես»ր 9ի վեր այ վիշյս^ 
**քքի* 11 *սկ վիշասխ փաքսեաւ վաղվաղակի յաեապաէմե յաԼ, 
աաք բասն ղկոի»ել աշակերտքի» այն • և տեսեալ դկորուստ 
վիշապին 9 օրհեեքի* դած որ ե օրհնետսԼ յաւիաեաես ա 
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1 հպ/քճ* \^նտոն ադաթ էր քի իփճքմքն իս^ 
րոսմ, և. է՚քԼ աո. նա ձախ օր ասեք ♦ * չհոաեր 
դա. ամենայն ճվնօսթֆդ 9ի չափ աո% միոսմ կարսսակի 
աղերամեդրաչյււոջ« |^\ւ. րշսեա^ ՝^նաոնի գնաջյ աո. նա և. 
եգիա ղեա և երդաքւսմի յիմնեաց դվարս նորաա |^ւ »օ( 
չշնա կարուակն • ճշմարիտ ասեմ*Հրեդ դի դատարկ եմ* եա 
Գ * բայՅ “7" ^ ավորա-թք իմ՝ հսԽապաղ. յար֊ 
Ժամ* յաոնեմ 9ի վնօք աոաւօաան ք օրհնեմ* և փաաաԼ. 
սորեմ դած * և ապա դնեմ ղմեղս իմ առաքի իմ և. 
սեմ ցիս ա վաշ րլեդ, անձն իմ բադմամեէէչ դի մայր արա,, 
դպրս այս մեծ ամեն երես»ն մսսմնեն վամն ողորմոսքմէր 
յարրայոսթթն , և դու. միաքն ժառանգես դդժոխմն » (ս. 
ասկ \՝նտօն. ասեմ րլեքյ գի ես դործովթ և քսորհրգաէ 
իմեէէ ոշ հասի խորհրդովդ րլոց % 

է 

1 երբեմն հայրն Աֆաոնիոո *ի խյի իէ֊րո». ■/*,, և 1(1 
ձ"*քն յերկնիշ ար ասեր . ԱՀԱաոհիե , «չ ևս հսաեաշ եոգո*. գես. ևս ՛ի 
չափ մորթհգործի ա–մեՁ% ար բնակեաշ կ յՀ^ղերսանգրիա « է*, յա. 
րՈէ֊շեաշ ընդ աոասոահ եաո. դրուպ արմավենի ՛ի ձեո.ո ի*–ր 
և գնաշ ՛ի Հաղպթն * էլ իբրև եգիա է/եա , եւէհաո *ի աուն նորա . իսկ 
նա իբրև, նանս գծերն , ոոոկաշաս % շնա ծերն • պաամեա ինձ գշԱ, 
մե՚հայԱ գործս յ>ո ։ խւ( նա ասկ • ոշ ինշ ր—քփ ք*^ բնա*. ։ 
Է«– ծերն րոնագաակր պհա , և նա զԽ ո/Խ ասեր միշա . րապամ՝ 
անգա* բսնագաաելոյն ասկ . ոշ ինշ զիան* ՛ի բարի գործող յիս 
հաա»աաաինձ, այլ պայս .ֆայն գի ՛ի աոմ։ և ՛ի գիշերի գործն*, 4 պայս 
խորհի* ՛ի մաի* եթե այո ամենայն յ*ապչպր ՛ի փղֆա^եշ շ&ծա. 
մեծս մաաեե% յարրայսէ-թյխ երկնիշ վասն արգարսւ թե ան իլրեանչյ, 
իսկ Նս միայն մաանելոշ Ն* ՛ի աանՀանս յաւիաենիշ վաոն մեգաշ ի^ 
*ոշ*.\գարև ւոա.աւ. պայս հայրն Հ&աոնիռս , աոկ շնա . գոս , Նգրայր , 
իրրե ղհմոա֊ա ոսկեգործ որ ի*ա$սոսէթթ քր՞շՔէ արթունի ՝ի 
գահեկա%ի% այսպկս գու. գիւրին և հանգսաեամր ժաոանգեո գարրայ^ 
Ոէ-իքիհէ -երՓփպ . իսկ ես անիւէասաաթար պաասչափ ժամանակս թնակի* 

յ^տյքլ 4 հ֊է. 7*4 /- Հր\յ4֊ՒժրԼ*>–%ր5. 
ոի քՈոածսւթբգ զոր ս&իա՝ հաւՈորեըոէգյ(Նգ թորս^որ յրոԽ զա&նայն 
•^րէ • ժ աԺԳ հսէէ ե ճանապարհ որ աանի յարրայո^թք Լ պարպեր ես 
աո աջի Խյ կաշոա.շա%կ չափավոր աշիսաաո4.ք2ե ա*հէ , թկպկա և ոշ սա.. 
նիչփքծանրագոխ ճփոածաւ 

□ւցւէւշտճ Ե;/ ևյՕՕ^Լ0 
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4|||քԱ^Ն ՚ "մթ* օաացաո. աո. սսւրչծ* Սևաքաշ»* եթկ ոչ֊ 
հաոեր ՝ի աոպրքքնոսթ եաԽց երկու. կաևլսՆց օր կան 
յ\շդիարաա » |^4 նա աաէեալ զցաւազաեն չոգաու. տեսա» 
%ելվե*աա ^ ուսեսզ 9ի հք եշտակկն զանուՏտ և պաաՀև նո» 
յա է յ«– յորժաէՐ եմոսա 9ի տուն նսցա > ըեկաշաե պևա 
յօժարութթ. և պատկսուաեզթ ։ |^ւ ասկ չխաա» • զա/ո 
ամենայն վաստակ խՐ վամև ուսս&մղցյ ձեր առի 
յաեձն * աասցկվտլ իեձ վասն * |^ւ ասեն ցևա ♦ ոաար 

աշիաարհաւ. Հւ յւաւաոաւ ^ միմեանց, եկատ եղեստ 
երկու, եղլւօր կաևայր ֆ և զչտւա^նն խորհեցպթ չ/եգ §ֆ» 
մերանս և ազաչեցպթ զարմն մեր սրահ ել քուօու/Յ^ 4ւ ոչ֊ 
յրւաԽ մեզ* ապա ուխտեցստ աեաոնն սիրով֊ կալյաւ մի» 
մեանս ք և սուրբ և. կոյս պահել զյթերասնս $քեր *ի կաաա» 
կա/նաց և. 9ի տրտնքմանկ , /ւ զխորհուրդս մեր 9ի ղթ֊ազ» 
մանց • և. աչս տասն և հինդ ամ՝ կ զի կամի աո. իրեարո 
և. ոչ֊ տրտմեցուցստ զմիմեաԽս $ |#ս չուեալ \\ա*կարայ 
ասաց • ճշմարիտ ասեմ՝ 9ի ակր զի ոչ֊ կուսութի մարՏ&ոյ 
և. ոչճզնուք հանապազորդ հասանելկարկ *քքդմվարուց% 

■ 11/րԾեր երբեՏւ հայրն Հքակարիկ ի խցի իւ.րսւ.մ,\ և /լոս», ձախ 
պ» աաեր աա. %ա * |ք ակարի, «շ կարարեր հասանելի չափ երկու.ց կա» 
նանչյք սր ե% ՛ի տագստի ուրեմն ւ էէ յարու֊ցեալ ծերոյն չՏևղ աս.աւ.օան 
է^*յ է քաղպքն յայԽ և գաաւ. գաստձ նոյա . և իբրև բախեաց գցու.ս%է 
նսցա , ել մինն սր ի աանն ծր և րԽ կալալ. գնա ՛ի ասւն իա.ր • և իբրև 
նսաան սակաւ. ձի , եՏքԽ և միւ֊ս կինն սր արապթսյ կա» և կոչեաց փյս» 
աա ծերն , և նպրա եկեալ նսաան աս. նմա ըսա հրամանի ծերոյն * Ա«4 
յցթաաա ծերն. համն ձեր յաեՀն ասի գաշխաաանս և եկի յանապաակ 
ասա • արդ. պաամնցկք ինձ սա ու. գի», գւլործս ձերէ քակ նպթա ասեն» 
հաա.աաա , հայր, պճլքարիաԽ ասեմի քեղ, կանայք արամքհտ եհի , և 
"լյ֊ր* գհՒԺ ""1* ԽէԳ յաՐա%յ ^ր՞յ » և գ*՛֊ –յլ քք հ^րցանես 
գւէՕրնօ մեր» |ակ ծերն աղաչիր և իանդրնր պաամել նմա զամենայն * 
Ե** եթրն սսփպեյան ի ծերսյԽ և իմացան թկ յէԹյ հրամայեալկ ասել, 
յայնժսսր ապա ասեն . մեք,հայր, աաար եհխ յերկիրս յայս յայլյե 
յայլ գաւաաաՀ , և գիպեյպք յծակցաց երկսւ.ց եզր արց հարապաաաց ♦ 
Խ արգ են սսֆ հնգծաասան յ»րմկ րնակեցստ *ի աոմես յայս , և ոչ* 
մնա^ հիմնանա , Ա ոլ ել բան աղեղ ՛ի 
րծրանսց մերսց. և եգտպթ ի մսի մեկնելի յծակցաց մերսց և պւլենսա.լ 
քսա.րձ Ա կեալի կա.սմնաց հանս , այլ պայօ ալ թսգացսւցիե Աեղայտն 
մեր և ոչ հրամայեցին օրՀնսդիրքծ մեր . իսկ որովհեաե սյսոլ. ղործսյ 
Ոչ^ հանգիպեցպբ, յայնժամ՝ եղաք մեք սահսա ի միջի մերսսմ՝ և րևգ. 
Խթ% գի մինչև յօբ մահս*. մերսա-մ* ոլիասեսցոսք ր երանսհԼ մնրսհԼ բան 
աշքաաբ հականի կամ՝ աղեղ և սսայա է \րրև լոսաւ. պայս ծերն ասՀ ♦ 
՚Հէհ֊րիա՝ ալ կ րնաա. ինլ կամ՝ կսյձւ ղալ կամ՝ արա միի, ոչ կրմեսթսսր 
կամ՝ ղս.նհիկ , այլ յաման սսւրբ մխաս քսնգրկ ած* և սա.ր գասմեՀ , ա» 
ա ապապիս հեգոա. գհսգին ասաքրի հէրայնսցա և ոլարղեը*. աձֆնեին է 
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1/քԿ ՈԻ։ ՝է «ք"հքրյ/թ* ք»ձ| ղի 9"լՅյՀ 
4այււ» սսւստթնսլքՅե իքեն % |^ է՚ք4. ձախ 
յ^քՓ՚հ ***նէաա պ9 սակր եթկյգքս անուն ք1«լյ|^ 
գիպսսա աշխարհական աէե անուն \կ^իաոսսաասուր և֊ ա֊ 
Գամև կնաիէնսրա || %արիամ* ըսւագօխ են փէմե ղձեղ* |^ւ 
շաւեաէ֊ դաղ» հար*խ ղարմՏսյսՏ* » ես յարա, էխ ալ գնացքն 
խ գևօխ յախ 1 և հարցԼալյէաթ* պաաննՀրա %\ք4֊ հագլ 
ցԼալցկթտն՝ եթկ ուր կ աղն և կինն սակ ♦ հաիիւ 
կ և արածկ ոչխարս է |քս. մսւծեալ դխաա 9ի ասմև խր$ 
և էրրև. երեր կոյ եղեմ եվն աղ» %որա և. աեսեասլ զհսգան 
ուրախ եղև » և. չսւացեալղոսա նսցա տ |քս. ասեն հար֊ 
փէքխ • աչ֊ ճաշակեայսՀք աստ, եթկ ոգ յայսնեոցես մեգ 
ղգարծս վա» նա կամիր թստուցա/ևել* ^ս. սաեն 
հարթն* ած աաստեաչյ ղմեղաո. թեղ» |^լ նա ղարհսւ^ 
րեաէ ասկ • ղայ* ոչխարթս ղսր ոմսխքխ ք ի մերսց ծնողաց 
կ. և որ թ»ձ յա2ըղհ մեգ ած *ի գնայ դոքա ամսեվխ յե֊ 
րք»ս բամքնս, ղմի մամն յատէթասաիրաւքձև ղմի մասն 
յօաարսիրութիմն , և ղմի մամն 9ի աղկաս մեր * 1լ իրրև. 
աոի ղկքնս ղա/** % ոչ֊ ղթ 9ի մկնք ապականեցաւ 9ի պկտս 
մէսրմեսյ > և երկպթեաես կոչսբ եմր Գ և իւրպրանչիւր պթ 
9Է մկնք աոանձինն Գտեքկ . 9է գիշերի թուրձ ագսնիէփ , և. 
քի տույնջեսն ղիւրստանչիլր հանդերձիկ » և֊ ոչ֊ ղթ *ի 

• Երե”*# "մանս ի հարթն 3"*֊Յա^Լ Բեյ». 
րսսմ* չափ հաաեալ֊ էրեն նտաթա > է^ւ եկն աս. նսսա ձախ սր ասկր՝ &ե 
յա/Խ սՏեգիապ սր յ Հյպփպասսք սահմս*ա, կ «ծք. այր փ աշխարհիկ 
*ր*յ անա.%% ՀյսխարԷսասսև աՆսւն (Յև»^ նսրա ՚ԱԿսրիամ, և #չ կվթ 
•Լալ դափրի չափս նսթա « Հարեսձ երկղթթծերչխ և քնացփն ՛ի 
յ”Ա* # և ՂՒ*” 1*4^ պտ*"՝* *- ւ(ք^ նսրա և ասեն թնա • »էք 
ե աքխ #– . Ա-4 խր հսՀա. 4* ”է”~֊րր հարթ, և յերկ֊ 
հհմ* Գէսյ% Ե«* 1*րրև երևեզ 4*4» ^ •^ար*5ք–։* 
^ 4 պծնրա% , պաարաաաէայ 1»յա անպահ ֆ և աո. քա֊ք 
*Է չքոսսնալ^ պա աս նսյա տ \ակ հնրթե աան% չքևա • ոչ թեչ^ 2ճաշակն*թա*տ 
թ&աա., էֆ%չև պաամհա^ես պւչօրծո ,թո • )««4 \^Ւաքփ”ա9” ա*ե յնոոա 
րապրսր խէ»Խարհոսթթ . Խո, աէ հ~ՀՔ • ^#4 ”չե*”էա*3 4 *էք* 4^ 
ա&ա.սի% խր կ , և գ»րե թարք ոչ գխսեմ՝* է է. ծԼրթ% ապաչկթ* , և %ա 
ասնչ »ձ կա մկէ» $ այնժամ՝ ապա ասևն հ՜երթն • աէ եպյսայթ , »ձ նխկ 
յանձն4 /&ձ Հկէր֊լԼհթ* ”^Լ ** աոպթեար պմհպ֊աա. ձեզ » Հակ իթքձւ 
չո±ա*֊ ղրանս պայս, երկեաա. յպյժ և ասկրեսաս . այս աչխարթ Տեարքն 

յր*Փ 4 *՞** -ր/ **յամքն եկթ դ նոթա֊ 
նկ, աաւնսվթ քսջ/ե ըխէ ^րէ* մասսաՀևս % և եախեՀթ պձֆ մաաեյազ+ասա , 
և պաֆ մասն ասարար, և պմք մասն *է պկսա մեր * |^փ (/*»• ”Ա” յ"ք^ 
հնակ եկեալ կ ասա , կպյ ՝է կսա^սԼթք խր. և ՝է պխիրէ 

***** Լ ™Հ"Գ •***֊+ Գ 
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մԽրդկս&կ դիակ պայս մինչև ցայսօր. յուևալ պայս 
էրկսլ ձ է լայքե էտաեչաշօ/ե և. փաօ.սսւսր1րրք&պաև ֆ և դար, 
ձէմե 9ի տևպէս իւրէսՏեց « 

^Ա^ւրԵԹՑ1 «# *ի հարսԽց՝ ևթկ այր ոմծ ջԽակէալ 
Գի ՀքՀիւրաս սյատմէաց այսպիսի /ճշ քւ^4՝ Խթկ քի միում՝ 
գէրդթախ* ապկրԽսևպրացւոց վս&տ մի կր կսԽամեց» յս^ 
րոլաՐ էրն չճտակէրալ հարիւր և. վաթսուն կուսծ/եթ , և. կր 
աէկաոյե՞ալյ |կ»^ ոմւմկթ աւապակյ» ևրկաոսասսևտ աւապսՀա 
կապեաիւե հանդերձ իարհևցսԽ մոա&էլի փէրայնսցա% 
|^ս. ասկ աւապակապևտև չյիւրպթս/եչիւր ղթ 9ի %ար❁եկ « 
դիասրդ կարևվխ մտաեէլի %էրթս ւ |^ւ իբրև ասաց առս^ 
ջք&Խ% շբջէցայց պսրսրսպաա% և պաից արդէր<տ ջրագնաց 
կամ* այլքԽչ^յԽդ որ պատշա7ք իցկ մէա/եէրլ ասկ ցեա• 
**լ գիտես 11( Հյնպկս և ՅայԱ ըեկերսՆ էէ֊ր հարցէրալ 
ասկր» (••–քէօտաեչխ-ր ոչ֊ քխչ՜գէտկտ « \^ս1&էի*ա + (ակ դու. \ 

ասե՛ս։ (Ն^ր փւոսա ♦ ասՖում՝ էոարա/Լ միպյԱակկ^ 
տէ վիջագետ,սշր.Հք, և աք կից Հխկուղլև պՀերո թ Ատոլ ցից 
Գ*հ* ս և. պդէքեսւմ* պ^ֆԱյեդևրՏ աղարողոն 9ի վէրրայ , 
ձևաէ 9ի %ևյտսյ պսուսեր ընդ մէք^ իմ\ և էրթամ*Հյևրև^ 
կոյմե աևագսԽթԱ սրպկս օ աար միաքեակԽաց և ասէրմ* 
ցդէ&ապս&&% ևթկ Օտար էմ* և ամաչեմ 9ի վ>ազպթ մը^ 
տփմեևլչ ճւ դարձ էր ալ֊ քի մատուսն ուրկթ էրթալ վամն 
կամեաեոյ պ կամիմ\ բայց արա բարի վամն այ և տուր 
քէնձ փսիաթին մի և արգէլպիս1ի նէլտոյ գրածդ պէ հան^ 

V/ ո ւ լքչ։ ղՀս/նդերձս մհր « և մինչև յաքԱՕր «ձ Ղթ Քէէաա3 Ղ^Օ** / ^*քք. 
կանկ I \%բրև լու.աև ղսյս ծ երին , զարմացան յոթ և գնացին անափ խըԽա 
ղ ո»–(յ հ 1/1 էքչ։ , և երկի*.ղիւ. օրՀնկին զՏճե ւ 

% հկաամեաց ԱԼ լ ո&ն *Է հ ար անցն որ րնակեալ կր ՛ի ք$որաս% եքմկ 
վս/նթ մի կր կանանց կու.սանաց է յորոէսէ՝ րնակեալ կին *ի %մա ոգիր 
հարէա֊ր վսէթսուե , և կին ամրացոացևալ զ^անս% շրւրջանակի պարըէՓ^ 
պա է. ւ \՝"կ ոմաէէր ցա».ապակայ քաորհևչյան մա անել ՛ի %երրա և կէ»աւ9ա 
րել ղբնակեալսև ւ է^«. ասաղս»կապեան աօկ ցէա֊րպրանչհ*~ր ի %ոյանկ « 
/սորհեցսէրոէ^ր (մկ որպկս կալւեՎֆ մա անել ՛ի վանան ւ իէ ասկ մի ոմն 
յըեկերացն . շւ՚չեյսչյյ րլպարսպաւձր . եթկ գացո*տ ջրադարձ, անափ 
մայուփ հհարի^ր տ է^«– աւ.աղակապեան ասկ • ոլ ինլ դիակր հնարել9 
էսյլ այսպկս արասչյուվ» • աո-նոէս/* ես պէէեսա մէայնակեցէ է և եդից 
կնկ ոա.ւլ և քձարա-յիյ դհերս իմ*, 4 ՝Է ներջոյ ոմնեչսվ դսոազ» իմ՝ եր֊ 
(մամ՝ յերե կոյին և օ(9 ե վս»նէմ՝ որպկս դհա^աաարքւմ* միայնակն այ % և 
ասայիյ դդւմևապամն՝ ե(9կ օաար եմ* և ամաչեմ* %ի րոէպա^ն մաանեչ 
և քի սաւ֊ն ուրուր ոլ կարե/Ր գնալ վասն աշխարհական կանանցն , ք*ոյլ 
քեձ պյրոայլգ համն Խյ և ար դել դի* ՝ի ներթոյ դրանդ զի հանդն այց և 

■ Օր1*–< ♦ Գ^ղիրհք^ * 
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գե-քյց և Լքթայց յաչգո^կ պ*անապաքհ» խէ\ Հ* յ/ա 
Ւրհ^էԸ՚Լ ԺԳ ը*կէրէ& և էխվաևալ պշշև*ա խք պրպկ* 
միախակեաց գնաց, և բախեալ գգարսե ասե ցզո%ա❁Հ, 
պս/է& /ատ խորհեալ բանիցն ւ |եւք նորա պ*պե* ՝Հ քք*ք 
ումերե /ուեալ և իքն գացե ալ֊ պատմեաց պրանս ա—ւա֊ 
գթսկապեաիաե ցվաևաց տիկինն ♦ իսկ նա հբամպյեաց նմա 
վաանելշ |^ւ ժոպաիեալ֊ գլնկելաւթիւն իւր եէ/Խ աո. նա 
նղթհթ համևդևբձ *րհՀ*իլի * ե. հրամայեաց բերել֊ 
ջ**ր և. կացո/ց երկուս դասս և. պյնպէյս լուացքՏն գաթսնպ, 
րա և– օրհնեցաԽ ամենէտեան *ի լուացե *Տնսփ % մի 
9ի նոցանկ սպասաւորեր րլեո ումեՁն ար աեկեալ դնեք 
9ի վերնասացն անդամալշյծ տարեկան • և. աուեսգ֊ ապա֊ 
սաւորի նպ»ա *ի լայացե ամնսփ ք**~ր էէէ/կ եբեր նմա աաէր֊ 
րՀ չյհիւանդն՝ եթե մեծ ոՁե սուրբ և–մուտ ^ վանս մեր 
և լուացստ պստսնորա և. ամեն երե ան օրհնեցստ 9ի նմա֊ 
նկ , և րեգ թևրք9 պ*պհս գէ ^ ^ էրհնեսցիս ՝ի որբ**֊֊ 
թենկն % |*6*ք հիւանգն իբրև արկ պէւրեաւ. 9ի ք&հք աե֊ 
սփ , նսխմամախ սպքացաւ. % | բւ. սպաաաւորթն կամեցեալ 
իք անեք, ա«4 հիւանգն ♦ անաս թ*ձ և֊ 9ի միասին ի֊ 
քանետֆ , որպէս գի և ես օրհնեքպ/ք *ի սուրբ ծերպն » 

յարուցեալ֊ եք Ր**Գ ^*մա, և եբեր գնա աո. աւագա֊ 
կապեան և պատմեսսյ պչլթանշելէան ♦1ւ ամենեցսւերեբցն 

*(ք վաղիւն երթայյ ղ2(անապաբհս իմ\ էւ ասեն ա* ոպակբն • այղպկա 
արա «՜ է*, ապա փոխն այ զյդեսաձ իւբ և դե այ *ի պ֊»ւր* հան այն է րա֊ 
ի՚ծայ՝ ասեըոէ յդոնապանն . եղբայր, բայ հասն Խյ , ղէ մէաջյնա֊ 
կ1այ ևյ՝։ խւք որպես ^ չուեալ դնայեալ 
խ*Խգալիյ պաաժեայ ասագ*աա-հապքէ վաեայե , իակնա Հրա&այԽայ «ձէլ 
^ %եբրթէէ էւ ժ*դ*վէաչ~ էէբորահ ամենայն եկ% նղթէքր աա. նա 
նմանկ • ձ րերհ ալ աո. է*–րեան$» պաաոէ.աԸ հրամայեք այ բերևլ # 
և և դե ալ ղէյմկրե ան չ»ա֊ր և կայոյյ պյթորսն երկու դասս , 4 ա/եպՀա 
յոսայէն պո աս նորա է էւ աա.ադու.հէ– ոյն աո֊եալ է^ոա.ր չոէ֊այմանն ար՝ա 
կաներ յամէրնեյուն դլուխն , և օծանկր պերեաս էէ֊ր և պյյուփէ ֆ և պ/ն^ 
պես օր հհեյան *Է նմահե > \*սկ ^ ^4^ սպասավորեր "•֊մեքե որ 
անկե ալ դներ *է անդամաչոյծ աարեկան . և աո.եալ սպասածս֊ 
րէն *է լո».այարանեն Հք**–/>% եբեր նմա և ասկ • մեե Ա&ե *է սրբայ եմս*.ա 
գ վանս մեր , և լուայար ղոաա նորա և ամենեթեան օրհնեյպթ ՛ի նմա 
նե , և փեդ ևս բերի , ^ 4 դու. ևս Հաղորդեայէս ընդ մեղքին որա պ,րա 
բաթ%\ , |.«4 հք..աՆգ% էրրև\*րկ ՛ի քրոյէ ի հի քաջք ք^>9^*ք9՚^> 
ժամսշյն աոող/այաւ. ւ էւ սպասաւորն կամեյաա. ելան ել ե ելհմալաս. 
աւ աղա կապեան ։ Էւ ձայն ե ալ աո. նա հիա-անդԽ ասկ • անաս քնձ և ՚ք 
Հասէն երթիյո^ր , մ և ես օրհեեյայյ ՝ի սուրբ հօրկն , Հալ* ղի Աղ^ 

**ս յ^հնութե ծերոյն սրբոյ « է*– խնդային սլ սակաւ ե օրհա 
նեյին ղէած– • 4 ած ղնա աո. աւաղակապեան և պապմկայ դՀթմնլքրքիսն 
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աև*կ*ղշ պհ^պամալդլեն ՝ի գնաց»՝ փ*ձոաւաքէրցթ» |8ձ %(ք 
վևր*Աք *տթծ*չֆէևացԱ » |^ւ էս֊աէ֊նա պայսոսէկ , ^ 
յաւ Լ ՝ի պղ9ա֊Աե ևկէալյաակ ցեաթա • «ձ քֆակ «ք 
$Ռրղաէ*ոք ևմ՝ և. ա*.ագակապևա Գ և. գալայ էրե սյ||լ4ւր 
կոաասահ աւապակթ > գիշէրիա յարոֆկ. այլ*# ^րկըե^ 
չիթ » վասն վգկա֊թՆ իմոք 0թեօրթւէր*սց պա/»* 
I/*– հանէալ պաասևր իւր ըևկկց ի փ»/ք * \՝*կ կաաա֊ 
նացԱ յա֊էասԼ գաթա*էիկ և աէրաէրալ ղաա֊սէրցԽ 9 անկան ՝ֆ 
•Խր և-^արհապ,և ցան , ճ. կացթ. յԽրևկսքևսց փՏշձ. ցա/գ 
էապմՀսէրլռվ^և. ևրկխ֊ղէւ. $ |#\ւ ֆթրև եկքքն այլ աւագակ^ 

էա֊ապակապ1րաև պէաԹէԱրաց նոցա պամևնաքև 
անցֆչքն աեցէրըացև քքնդ նա , և 1ր(3՝հ յայաէհնաէք մֆայԽա^ 
կէրաց վճփաՐ և էրրՏլնչխՐՀյայ% ք^^^քէթ նպաթ ասէրն 
քաա . թկ արդարէւ դա֊ այդպխփ հզօք ք"էՎ ա/խգյնա^ 
Հևաշ ,ևմևՀ> յքախակԼաց (թեխֆ «՝ինպն հք*ա. 

Ժաքկագթ էրղեն ամննէտէրաԽ միայնակն սպբ « |^ւ հալալ. 

*՝*^8Պ9 ա^քա3^ » V ^ Ղ^ԱԾաէԷհ ^1» 

1ւ դո հանսսյին ղէՕյ * էլ աեսեալ ամէնեցունայ դանդամալոյծն գնալով֊ 
. 4 ասոսյքացեաՀ փաա.աս.որկին դԽծ *ի վիր**յ Հք»շք^ , ե է"է(աէ**^ 

աաաքի աասսգակապեաքե 1 վայր լաս*, 
ևեթ կայր, և միսս եդեալ դիակր և ցննկր դասսպրինսս֊թք նսցա և ^ 

հաս֊աասսե ի§սնարհու.թլքն և դոկրն նայա որ աո. Խծ և դլբոս-քմթ դպար֊ 
կեշա դ%ացս% նոցա , և ՛ի պպֆոլյՏև ե կհ ալ ապաշաւկր վասն ի»սրհրյր֊ 

–ր կ~յր ՝ի *(•*& • Ե4– ^ շհր—ւչ՝ ոէ V հասն միամէա 
հաա սսաոյԽ՝ եաես, և զչորսն ^ոլյր անկանկին աո.աքի %որա, յարաա֊ 
սոս֊ս հարեալ կական րարձեալ լսչյր՝ ս/քնշև դարմացոս.ցանել դաս&նե^ 
»&ա% է էւ ասկ ցնոսա • Խծ դիակ որ այր ս&ղաս֊որ 4/ էս , սպանող֊ 
4 աս. աղա կապես». և էն ինձ երկթաասաԽ աս-աղակր ընկնրթ իք* որ ղ~*ո֊ 
լո0 էն ՛ի դիշծրիս յպյոմիկ կսսասրէլ ղասՌնէսէան քձևղ» այլ մի ևր֊ 
ՀէՒԺէԽ » # վասն փրկոս֊թՆ մէրոյ արար ղայս ։ Էլ հոսնէալ^լա 
ասա.սԽլքե , որ էր թաքսա.այէալ ՛ի նէրրոյ ս/ապէղինին # ընկկայ ՛ի ս1կէ Տ®% 

չյԽ* քակնսսյալոռէ այ֊զայս և ասԽսևալ ղսոս֊սէրն պարհսա֊րէ սյան ՛ի դոզ֊, 
էէաԽ և դե ալ, բայը աս. ադա կապ է աէ Հաքայերկր դհսսա յք երկնչել։ Էւ 
վաղվաղակի կսսյին յադօթս յերեկորկն մինչև շսսսւասս֊օան սաղմեսխյ 
ե օրհեոա-քմե ամր հանդերձ աս. ապա կապն սոիւն , գոհանալովդ գխնաս/ոչյֆ 
էոեաանւ էլ լՀնգ աոասսաՈ վաւէձալ սվթնու. աս.ադակրհ հասին ՛ի դոս.ր֊ 
*^։ և ասապակապեսսն պաամեաչյնսչյա զոր ինշեպքւԽ կարդա*. # 

և արաասսսպր թանայր դթտն , մինչ֊ հիասյուշանկր և դրէկերսն իս-ր , և 
ասկ. արդ, եղրալտ , յայսմհե ակ երկնչիմ* ՝ի թարձրելոյհ , և դՀշմա^ 
րհ* ասեմ , ղի էս միայհակեասյ կամիսՐ լինել֊ սրպկս ինչն կամեցա*. • 
ե վասն ձեր դս^քթ սրպկս կասվւր % էւ ըհկերացԽ պաաասսիսա֊ 
նէալ֊ ասեն * է(ձկ դու. որ այդպկս հդօր ղպաԼ միա/էակեաս լթվա9 ա֊ 
պա և մկֆ ընդ՝ *լ&եղ սրպկս և կամեցա*. էօծ դապպշիսսսթրոսվձխս մեր • էլ 

նոյնմամացն գնացն ալ ՝ի վանս Հարց* և րնկեյեալ ղղկնսն ևքսղեալ 
ղհերսն ղգեցան ամէնկրեան սլյծեսչյս, եղեն սրպկս րապմամամանա^ 
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քնացք յ1Գ~հթ ք4 ՝Էնաշա*Հ (ակ ջաւայ 
պայսոսիկ ւ | յօք պարա կ արաս.հեաև աէ&Խաիփա. փա֊ 
էւա*.արևլ փեե » րօքԽպի /ապայ/՝ անգասՐ թ-կապկա և. 4>թ 
ալէրրփւչխֆ յէՀյ, աքաաՅաՀձոտ խից ընդ դ*րծովց խ֊ 
ր~& "1~~ք •&*՝*&• Հեր ՝(• փրկա.թխ%» 

(ւ՚ՒԱՑՆԱ.^Ե8Ւ ^ա* 8քՀ~Լ.Գ –Ք^ՊՀՓէ*՛ |՚յ^– 

-*«•»*- ք*"5ք •Հ*Հ“>>&րԳՀք 4» ^ /՝%*։•<. "էր1*։* 

(ՅԷմն *Է սակաւ. քխչ֊սո-սւրա , ոմանց աոևսէրալ^ պնա և գպզ^ 
քէակպևալչ և կարծկէՆ (մկ ՝Է Հխաւթ1ր ոմն է փնա . ձ«^ 
ՆսւցԷՏն էրածմրլւոյ հայրաոպևաթ* ՀՀ*հաճէեսւ. փսաե Ն*ցատ 
ճւ տրաաՏ§ջ~ ևս մասաւցթն աօէրՀ է/Տ4 ա^«յ1> ցսւրսևէկ 
զՀրևշաամքայթս պձևՏև , ասացԽալէրթ կ աղջկամարդ մէ »է֊ 
^ ^ (ծա/Յէած ւ |^ւ էսկոխ ծաաայ/Խ կարծևալ արգև^ 
ր(.ք» > «/% պչթ-դ/Խ ,*րպկ* յա/* խկփնժԱեկնափ. 
քեալ, և. հրամա/եաց ք^4ք«& հաըկո&ելև. որոշել ի 
ՆաՏաևկ ք և վեա Նոխպկ* գաճ* <Հօ*րկ*ճ*ևշ^ և արկ**$նէրչ է 
թսէեա «ոս&^Տծ • էյ*րև փա քՅ*ճա*կԷ հրամամն ^պ. 
աարէցաւ. է էրրևկր նմա յանսւչփ* մէախակէրացև և 
%մա ղթԷկաՏտս էւր պամէրնայն թ*պ»ախէրալյ յա/եգէ կէկք 
յաևԷԽայ հարևսպյխա րորևպէսկսպոսացն /ևաակրցնա* 
այսպկօ » ակր պապաս 9 համճոյ կ աւաաա1 մպորէր֊ 
ցար պմէ ս/նգամս պայս որպկս պչէարդ % |^լ պայս ասացևալ 
գնաց ՝ի նէ/աեկ է |;Ա. /^»ձ. «յրք– յծժա3 երոՏԽեվքւ 
1*1*1 էծշՒՐՀքն» և նստԼալ ՝ի վերա/ սքսկաքսո/ե խրա, 
գմտօթԱ սՏևկԽաէձ և արձակէրաց գսէրնէրկասպևան էւր պչեոև 
րէմ՝ գէ ածցկ պմիախակևացե *Է աևպլյցն ուր արպէրլէալ 
կր ք պաասւէրէրալՆմա մէ ա֊մևր Հրանուցան էր է* աէաածև^ 
յով^ևթկ Նման էցկ էրրևևցէրլցխ էնձ 9Է պէշէըէս I ^ 
վկրս պոր տէրսէ ՝է թէկունս նորա% ոմնէցէ ֆ րաւյակէճ* կ 
Նշակյխ այն սու ^ հաաոաաու թք ևք&էք սԽպարա կ յո֊ 
րոց ասացքէե քէնձ պնմանկ է |^ւ էբրէւ. էր էխ մէրծաւ. աշխա^ 
աութթ 9 րանպէ ոչ֊ կարէր գնալ պաեձամյւ յսՏե<խարք*Խ 
Գ^եՒ՝ յԽՑԽաւէ ^ք“5ր սէ&էրկապ1րաքէՆ> կաա 
ա&ասկր հայրապէրսան %Է ոէրնէրաէխ էւր աււաեՅԷ1& • ճւ «ր^լ 
^ ա&փ » ք֊սցց մէայն ակր ՀՀոհաՆնկս 4– աէ/ւ ()** 

♦*րտր . րէ”"ՀէըՎ ՚ք ւիրքԽէ» և յաեապաա* է Ա/»ք– քքՀ/*– 

պֆէփէէ աև*1էաԼ 4 լաւէոալ պաչափէֆ ամե%ա^ք ֆրհթ փաա.աա.պւԽլ քՏծ՛ 
«ք պաա*աաա&Պ»ՀափՀ մարդ ա սիք է քք դարձքս հհ աս. % ա 4 քշ». 

^Ոք ՚ք Նքեձէ յաւ*ւր% պյընլսւթէ սԽ հ 
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փպր6* ՝ V Լ՚մՒյԼտ9 հպյրապիտ *րբ”է թապստթ* ||Ն 
րուսաղէմի է |ք\ւ իբր է– էտ էս հւսյրապէսքն դիր էսս նորա ք 
է կաց անկէաէ֊գմծ*Հտհ ք ոշ ինչշասացէաչ^ յափշու.թ^ «^լ 
տի , բայց միաքն Տէոամի նշահւակէաց նմա նստէլՀի թու^ 
փայի խրումւ 9ի բաղում ժամս սոքնպէս կացէաէյ 
յ էտոյ նշսԽաւ կ էն արար խաշին ղքքէզխ ղորացսւցէալյ ահ, 
ղաջէաց ղմէնակէացն ղչարախօսէցէախ , ^ պսփածա^ 
Ղէէրվքե պոր ունէր ղիւրէաւ աեպատկասաբասր մէրկմեալ^ 
որպէս ղի տէսցէ ղխիկունս նորա էթէ է ախպէս որպէս 
էս յ է բաղին էտ էս < | Կւկնորա սթափէալղիւր արկսԽէ^ 
չին ^ նէչտայ պար է դօտին վաոն ծած կութ ի աեդամոխ է 
և սկսաւ մէրկսքեալյչպարէգ օսԽ ցուցո/եէչոէէ ղթիկունս 
հայրապէտքն, հրաշաչի կամաւն *&յ չուծաւ սփածսՀեէ*. 
չին պոլV ս փած է ախ էր ղիւրէաւ և. սե&կաւ 1ի փոյր > ^ աէր, 
սքն ամէնէքէան էթէ նէչտինի է ♦ բայց ղի դէս մանուկ 
էր՝ ոշճսնաչէր էթէ ներքինի իցէ $ է) այս տէսէալ ահ, 
մէրեէցուն և սրբասիրի քահանայապէտքն 4. մանաւաեդ 
ղամէնայն */էրս նորա , արձակէաց կոշէաց դախոսիկ որթ 
փ*ա ափւսԽց յիմնութ 2ր չարախօէցին , էւ յէրէսաց իւ^ 
ր»ցքիբաց հողած է աց որոշէալ յէկէղէցւոյ և յ օր թաց 
ցծրքա ամա տ | *սկ միայնակէցին ղղքմամբ պատասխանի 
աայր է խոսաովանէլոփ էթէ ասնդիտաբար մէղաւ աո. նա 
ԺՇմնփալանդ թէ աո ած է Աակփսխ էւ գոցս խրատ աայր և. 
աոէր • չէ պարտ , որդ է ակ > որպէս իեչ^էւ իցէ ղք անպգու ^ 
շաբաք յրֆէչ 9է քաղպքի, և. մանաւաեդ որոց ղսուրբ և. 
ղհրէշտակսնմսն որ րոտ ղդէստ ղչչէցէալ իցէն • 
է ոչ^միախ գպյո* **յլբ~ կոնայս շրջևցուցաեևլ աո 9ի հայՆ 
հոյսւթի տէսոդաց է • Հույն ժամ՝ միսցնակէացե ըստ փայ*, 
էլչակսն պարկէշսասւթ ք 4. խմնարհութ ք աոէր քահա 

֊ նայապէտքն ♦ գիտէ ած որ որոշէաց դթէդ *է սուրբ յա^ 
թոսդ յայդ , ղի ոչ~ ոտէմ\ *ի +ապայ էի յաոաք սակաւ. 
աէ-Աէ֊րբթ, և. յէղանէլք/նձ 9ի թադպքէն գալ ծրկիր պա^ 
դաեէլ9ի սուրբ աբրայ (|«ս.քրա/ սրստահևաց քԽձ ա •Թ֊ 
կըս ք որ բարլոթ աոէրղիաց թ»ձ էր է կոխ ի տարաժամրո. • 
և. ոԽկէաէ^ յոտս իմ՝ աղաչիր ճանապարհ որդ էլ քխգ ի** » 
և. աոէր ղիկթէնէ թէ ևբրայէցի էր և կամի փք*էլ թրի*֊ 
ասն է այ « և սկսաւ. դաստապարտէլ ղիս բսԽիւթ է որպէս 
գի մի թողից փեա *ի կորուստ « | յրկուցէալ^ 9ի դաստաս^ 
տաածմյ^Հ ասաուծոք ասսի քխդ իո » կասրծէչսաԼ էթէ ոլա^ 
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ոպթկ իորձոսթիսն փրկիչն ^ նևրթիէնիս, և. ալ դիակի 
թկ ասաէևթ խնացկ * |^ւ /^ւձ. էրկպթ և. կա տ արևշատ յա, 

«Օհ», մկըտևցի վևա 9ի սուրբ աբբպչ կօւք^, էս 
շ/վկի ըեգ պարպմաու թ ևամբ խեգրևլով սակաս 
պկաս 9 որպկս գի արկից վևա ՝է կուսաեաց վանս « 
պցցսասիկ հսցրապևսէն չոսաս ֆ սակ ց\\օփձ*իոս . 
<ււ^ւ իմ՝ւ էկքթան գաղտնի ծ աս. աչս ասեի ^|\%» և. ալ գի֊ 
տևվի մեզ» ասա ապևաէթա % Լ ^ցսյնժամ՝պատմևաց նմա գխ 
րավս գոք ևաևս *ի գիշևրին հաճ նսբա* և աօսևաղՀսէա 
՝ի ձևռաձնկ հարիսր գահ և կան , էս ալ կամևցաս աաճաոսլ 
ածոակր մխգքնակևաչքն , և արժանի յիշևըը աասցևալ 
ֆմա բան՝ ևս աք սաս ալ պիտգքանամ՝, ակր ♦ թամնգի միայ^ 
նակևաց ևթկ հասատս ոճի ք նՈցա ալ պիտպաեսց • ևթկ 
սացա պիտոքսՏեաք , հասաաս աչ աճի ւ ||քաՀ հալ աեևցաքց 
գամևնևսևս/ն ևթկ ծառաչ աք կ ♦ և. արկևալծոճր հ°քք– 
րապևաին գնաց խաղաղս**թբ է Լ^ախմ* արկ ատսսսևլպսՀ, 
աասկր էս ըեդոսնկր ղթարսպթ միա/նակևացս էս որթ հ**+. 
մարկին յամանց վատ թարթ է 

1քՑՑՆ հաչրապևտ ևբաեևչին ԼՀահաճճէկս և ղաթ սակր 
ևթկ համն նՏնիևցևչոց պատարագ մևաասցանևլ արժաՏն 
կ » .թանգի մևծ միփթ արաս թի կ հագ սոգ նոթա % և. պարա 
կ առաքեց ևրկմաասթևաՏև կաառարևլշ և հասաատևաց ըգ^ 
գործն այսպկս տ հ սակաս ժաման ակ աս գևրևցաս 
ոմն >ի պարսիկս , և իիևալի պարսիկս արգևըսս ՝ի բաե^ 
տքան որ կոչի \^Հ*իԱ֊շյ |^<– ոմՏսկթ գևրծոսցևալանաի և^ 
կին *ի \փպրոս , և հարցք/ն ցնսաա նախնիթ մարգախ և^ 
թկ արգևհթ աևսևալիցևն գնա% |^ւ նպթթս ասևն« մև^ 
ոաԱք էս մևր ձևոգթ թաղևցսքթ գնա % ^սսքց ալ կրնա գբթ֊ 
մկ սակին, այլն ման նմա • սակին էս գամիմն և պար մա^ 
հոսան նորա • \*սկ նոթա որպկս *ի մևտւևլշյ հէթհք 
աարագս մատու.ցանկին ևրիցս անգամ% ի տարսոին « |ւ«^ 
9ի չջրիթ տարևաց ևկն ի Հ^իպրոէ* մարգն փախոսցևալի 
ղսից է 1^4^ ցեա ընասէնիթ իսր ♦ մևր լսևցստ վաան 

մահոսան թո էս ղյիչաաակս թո աոնկսզլ ևրիցս անգամ* 
՝ի տարսոին » |^4. լոսաս ևթկ յամին ևրիցս անգամ՝ 
կաաարկին գ^իշատակ նորա ք ևհարց վնասս թկ յար էս 
յարաս մ՝ ամսևան կաաարկին պաքն % |;ս. նպթա ասևն • մի 
ամնգամ* ի յասքտնոսթ Մն և էֆ ի գաակին օր էս միսս 9ի 
պևնաևկոստկիցն $ |^է նա սակր ևրգմամր թկ յևրիսս 
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յօրյոոսիկ աւոլքսգայր ո*քե սպիտակաղդէր սա պ*պկս գաՏ 
րէրգաքքև և արձակեր ղիս յսէնևրևրյթս յևրկաթսյն և 9ի 
բամևտկն | և֊ շքիկի պամենաքն օրն և. պչ որ ճանաչկր է 
և ի վաղիլ սԽդր գ տանկի յևրկաթո * |Նա^ գիաէոֆ 
կթկ ունքն նևրումն ննջէրցևսդյ/ն 9 յսրոց է&նթ9 յհ&”~ 
տակ 9ի վևրայնսցա • 
Վ մի կր 9ի ձիթէնևաց լևաււնհ 9 որում* անուն 

կր <|>արախ* 9է սմա բնակևալկքքն կրօեաւոր կանայրչո ; 
րկրհարիւր է յ Ոք Ժամ* պարսիկդ* 9ի րադազրն 
|յրոլյսաղկմ* և. պա շար էր ցին յ^ա 9 յ այնժամ* հանիս գչոԼ 
քևրհարիւր կուսահմն և. բաժանեցին յապականուա& $ 

մի «ՏՏ 9ի նոցանկ ստահակ և անգիրդ իբրև կամև 
արա. ապականևլ րրօ^ , իսսրէրցաւ 3ի նմէմեկ գո^ 
*Հևքի%ապարաօամն ևնոաքաւ սասաՏնտյ այսու, օրինակաւ է 
|%^|քճ. ևկն ապակէմնևլպնա 9 ասկչքնա հարսն • շնոր^ 
հևա ինձ պէյսւսոլթ*իս իմ) և էրս Հնորհևցից վմրդ օծն 9 
գի պտ<մն նէրսա և սուրս Հ քքնգունիցիմ ոչ֊ մէրրձէնայ 9ի 
աքկգյ |Հէ նորա պարմացևալ ասկ ցսրբ ուհին ♦ բիր ինձ 
գտյնՓդիսի տեսակս և ոչ֊ մերձեցայց *ի վ*եղ* պայ% զմը֊ 
տաս ածեալ եթկ գչսքե ասից, և ապա զոր ինչ կամևս 
ցայց արարից ♦ այլ *1ր^Պ և դև ամբարհավաճն 9ի սնոտի 
յուսոխ իւրմկ % ւ^Հէմնգի հ անկ աչ յիւրմկ իմաս սրաձև* 
շիշ ի*–*ըյյ սրքլդք% ա"հ ցսԽօրէ֊&ե * պայս ոուևալ օծ գոգայ 
րոԽոց րո9 և ևս կոփևցից սքո1խ , և յաքնժամ* հա սանիս 
ևթկ որպիսի ընծպյ մատուցի |^«– նա ասկՀ ոչյ այլ 
*է Ք"*–1*՝ պ*>րօքե»ցխք փպէձևէյից պայդ % Օոր և սրբա.^ 
հին աղգքժկր իսկ 9 որում* սմքի* ունկր և սՏնձկացեաչ կր 9 
զոր իմաստության իրորամանկեաց , որպկս զի մի որս քիցի 
յորոգայթկ սքնաի բսքեսարկուքքն ♦ Հւ ընտրեաց զմարժՀ 
նաւդր մահն ընդունել րսՏն քհոգւոի* * վասն որոյ և ընդ 
բանի անԱրինթ (քէրալ ուրաի*ութի% անգանգիաաբար 
գուաք թ ևրեսհթ յօժարութի մեծաւ օծ զսրսրաեոչքն 9ի. 
կևնարար իւղդխ աքեմիկ , և իրմնարհէրալ ասկ ցյիմար^ 
պարսիէքն « կոփևա ուժովդ և ծան իր թկ որպիսի ինչ֊իցկ 
իւղս այս « նորա սմէսևալ դջևրմեոանդն յօժարու^ 
թիւն նորա , հաւոԽևալևթկ ճշմարտութք.լոլաւ, սպֆւ 
տանալոէԼ պիդծն% ևթկ *ի ժահահոտոլթ% աևտի նորա՝ 
փոփտւցևալ աո* ^^Հթճևպկր , և կոփևալուժգքքն թՀնսՀ> 
մթ*.արգարութւ^ յոլսայովևթկ սԽհուպ յինի պսդ*ա^\ 
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՝ե "քք/ »ԽքԼ֊ էր"^" զր»աա^ական գպա.խ%ա֊ 

քա հաաևալ և յէրրկիր աևՀէրալ, ղէսոաց 1րթկ ՝ի 
պաքաևցաւ. խէսսքե և. ■սԿամձթն • |՚ա^է( քլարքպը խթըա^ 
։/սքեկ»ւթՆն , ձ բար ւ. էտ սաու.թես*մն , ձ գատքեքփ ն էրն գա. 
IԶ էրանն ւ | աաբատ րյ«» կսՏնայր , և նմա1»ալ էրպերատ 
պարկեշտ ա֊Լձէր նորա ք ո^» արհաէՔսրհեալգաաոԷ կեո6ա% 
ժաաանգեաո գեքէխէ^ ապտայա*.թքհ19 աեձկաբեալ օ*Խ^ 
Սահ փեոայրև ւ 

|» ՆՈ8Ն գէրրութ՜Հն *\Հարսիւյ ա/քէ ոէ& Հքլյւևքփաւ ա֊ 
նա.ն% աաքկաէ^ագ սքէրոյ յարա.թ&և էՏք մե-րզք* 1րր֊ 
կաս արյթկանս ունէր փպտբ ♦ էր ^թքև– աէՌայ աթ 9 
(ակ միւսն ֆրրէւ ամազ տասնից ♦ և է(էն կաքաապր և. գե^ 
ղեցիկ ւասա-ել տան գբազամս է սոսա աեսեալայն^ 
պէս գեղեցիկճ "ք սաացեալ էր անօրէքմն 9 9ի ներգսրծա ^ 
թէնկ վարեալ դիւ.ակաե՝ նեդխր հր*խ երկիր պագաեեշչ 
և. 9ի հաւատոյն ՜ՀԼպԿր պէ-շևլյ |,>*– աձեալ ա. 
*ա2Ւ խ-ր էր/շւց հ"պ>* և <4*“^ հք"^&1լ."13թէւյ 2ՈՀ֊ 
տորթ– էր գէՏանկամնսն հասանիլ նմա 9 գիր ք&դ նմա եք^ 
կիր պագանիցեն < հաըԽ սաստ էր չցյէրծելգայն % 
^ս. ապա փ*խէ կարգն ♦ րարրարոսն գարձեալի ապաէւ^ 
հագիս ւ ^ հպյրն 9ի բսճա տագցամա ♦, և. կայքԽ 9է մէ9 
աղաըրն յերկա֊ց կսղմանց աաաաճէեաչթ ւ ^ 
տգց րարկացաս անօրէնն և. մերկացոքց գրասերն փվէրւպ 
աաւաջեգքն % և թօթափէր գարՀօւրեցուցանեչսվ^ գնա * 

1*1»^ ՑԱա հս;)€ս՝ էք&ձ/փ 1քք**4 ՒՂ քք"9էք աքծա֊ 
բար ք կապէրա զկնի գձեէւն 9 և բնկալ յօժարաթփ 
զհաաաչյա֊X վասն \Հ\րիսսասի 9 պր ընկալաւ. վափՏև տա 
9ի կոգսե իւր գիացաէքն գեղարդն ամե % |^ւ էքայ աղամն 
հաստատուն , և. *լ յանքէրաւ. գպթսաուէրանաւ. հպ*ն 
որ* *&լ մհ%^է– Գ *^»Տ* հաաէիևքմրաէք 9 բքսկապաս վ*աԽ 
^|\բէստատքա գէրնէքւՅծ օրպէս ծարաէ֊ք» էտ պա ըեգյւսՏւքէ Օէ֊ 
էքուրա ջար + ընթ ացաէ* * յաղթեաց և պսակէչյաս 11 ափ֊ 
$ոԿթ. և երկրորդ ու Սն հանդխքի պատարագ երյյև 
աոէսէփ • *)*<յշք ամիարէշչէքն յերկրորդ էԹճասկն • գամէնփգքև 
էնլ աոէնէ ք գամևնայն տանթատնո թանաք 9 և ոլ փել 
սփփ տանգի կարծէր գժՀոսկն՝ էր(ձէ յերկէւ֊դե անօփ ա^ 
"ափնոյե գթրկրարգՏէ դխտալ. պատրքպկ , վբ^պեպխ 
9ձյ*ւ»դփ՛ խր*հ> ապարսոա&ն . գէ բարի հէտփն ^պթգ^ 
բաքն բարեատ յեա էպ խրաաեաք էքևոոա * և Հգպյըակփէն, 
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գորսվչնսմբ քսրաանալ, Հև վնրթն օգԱականսւթբն պա֊, 
րբսպնալ ի բ նրանայ աոէւծուն գչյաոքքնս էւք սսպրեցոյց 
անսպէ և սԽֆաա * |^հ. պայ սոս է կ ասեր ցկրսնր մանուկն* 
մի նրէխչէր % որդնակ էմ* և. պասււլէմ՝ և. պատարագ քսՐ 
և* պարծակթ էմ* մէ րնդոլնէր և. օլ աո. վայրկնսճտ մի 
Տալ 9է թեոեն թումմկ ♦ ահաւասէկ նա նսխմամախ 
ընդ ձնզ աա, է պոցս չոլաւ թյնամքխ այ ֆ 
կոփնալ սթախ եոսրմն նւ գմէւս սպաթ» • ()«ք տեսնալ 
հքՏ» էրթկ կատարկցաՏւ, օւրաի>*է.թխ (ի Նղև , *ր պէ թկ 
յՏէաա/ց 1Տյ պ*ա**ր*պ ՛ի պտպէքք խ֊րմէ . և ս>րս*Քքր ևթկ 
»ի Յէաայ/կ ՛ի պա*յակաց իպ»դք, և. "չլ առևա-շա. 
պսակ մարաիրսսսսթ վասն որոյ և գրգոնըսվ^դանօրենն 
Հև 9էբարկութէ^շարմնըսէասերխա*ովթշա ասական , 
քքնլ մեծ արարեր ք որ նթե \ի վնրայ սպայսյխ 
$ար ք *Ը»յդ և. նս կտքեէ ասՏևնլ* այլ նթե ^ գոլպար֊ 
&իս,խձ ա*^ր էրրկրպապ^լպխյծ և պաղիր հր*/ րո* 1‘քք*, 
յոլաւ դայսափկ դաոն և գապաեարարոյե ախ, յարնաւ 
Հւ կրճանայյ գաաամունս էլր 9է վեր այ նսրա • և էրհար 
գնա դան թաբէւթ , Հև դադար օաոէւթ թաթագնաց դկսպս 
նսրա ք մթնչխ վսատակնցաւ յհքմ ♦ և* ապա վչաւնաչյ բայ 
մեծ, և. կապնալպտեր Հ^ւսեբԷոս և. յխկնչյնալէ ննրթս% 
պոգկս ողջակկգլ պատարագ արար , ոշ նթե ՝Է բարոյէց 

* "9լք՝ պաաարագև/3/ կա»աց և հաւաաոյ *||՜ պար, 
մամնայէ Հև հրաշայէ գործ ♦ ^յւրահամ* նրբենն գրրդթ* 
մատոլչյհ աՀ քէ^ք9 կամսն նյյոյց 9 էսկ սա գ գործն կատա^ 
րնսսյ* Հև նա գսճմէնն ոլմաաննաչյ ք Էսկ սա և* ալ յանձն 
էւր քմնայնացւ | ուէչյնն պայսոսէկ հարթ Հւ <քարթ \ Հւ փու֊, 
թասչյեն սյյսպէսէ յխծ պյս մա տոլ թանե լայ * 

€^081ՐէՐ 1 ա& 9Է մէախակնցաչյ նղբարց որ 9է Հ,ոայ֊ 
էթնեն , ուր էրն նրկոտասան բազուկր արմաւննւոյ9 ուր 
մտնալ ովսկսի մոգովրգեամբ եչնաչ յ | քգէպտոսկ ֆ 
և. սանր այսպես * քսսրհնցայ նրբնՅե աոսքնձթմն գէ մը֊ 
**էթ *է ննրթթն անապատն տես անել թ կ *քտէ$ քՀթ *է 
ննրթսագոխ թան գէս նթե ծատւայեսչյե անտուն մնրոյ 
րֆփ երթ1է*պյՀ*բս *փ>֊ և պչ*ր* քիշէր գ*փ 

1 յ3^եէ1^,աեեայ 9*&և պասէմԼր լա^« վասն աէրղւ ոյհ , ւէ%լւ ելւ ևճթա^ 
%աա*ւ% արմաւ.ն\\էն և ևրկոաաէէաԽ ազրԷւրԽ , ո*֊ր գնաց Հ\*ովսկ» և 
պոփք*–քդե ^ ^ յ • և ասկր եևրԽ՝ եթե էգի ՛Է 
երթԼՀԼ էքաաէ ևլ *ֆ խսրքէԽ աձապաաՆ 4 գասէԽևլ գՀրաաէսյՀԽ է»յ. սՏեգ է 
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աքր ւֆ* և րաքոէրալ ղէէուրո մաք» %ի Այթր Լ աեոի ղոձՏհ 
ծդթ*ոքր աարածեալ զձևոսԽ իւր է |^ւ խՐ կարծէրալ 
թկ աղօթո մաաո^յրմեկ , և *ի յամելնորա մերձեցաք 
հաեդերձ Տարա » ճւ եղև* %Է ձեովԽ իմոԼէՐ խրրե– պ*ԷոշԷ * 
|ս– /Աք՝ աեոէրաաէ դի ՝ք* վաղուց հետկ վաէէճաԽեալկր նա » 
հոՏմԻալղյԷրխաՏԽ քք անկի՝ պաաեցի կխավԽղմԼրմթ* 
որրոքԱ, և դարձաք *ք» խա֊վս իաՐ փաոաւ "քերՎ֊ գճ& տ 

| %ք «8 ^ կողթսձա յայնմ\ որաաՐ ամեաՏա կր "քֆ֊ 
նոոՀ ար բաղամ* ողորմած ա–թխ%ա աոնկր • և. երքձՆաչ֊ 
աո. նա օՅխ ՝է հարա/Խյե աղաչեաչյ ղեա^դէ աարցէ վկա աո. 
հ"ՏԱև 11#։ I/*– ևկքրալեևք. աք. աո. հար*. \\փ>, ոկաա. 
ք#Հէլ քկաէմե քձկ ըսւ. կ և. րաղու.մ* ողորմա֊ քձքո աոնկ • 
(/*• էյ^ցէրալ ծէյւոք. աոկ . այո չօո. կ « |^է յէրա արա֊ 
րէկ ապաչէրաց քոո և. սակ . թոպուՀՅ-ք՜ադէանմա, պքէկէո. 
ցԿ և. աէրոցխ գթկղէ \ր.ծ1ր/ք. աոկ. 3Հքարաա-թք աաԼՏ 
/*1> »ձ ընդ ձ"Ը" /*ք "Օ" *• աևօ^կ պիա • 

1/՝։^ էրըըև» հարճ. \\ »կար աո. հայ/6. Ա'^ր^/1,՝^֊ 
^<4 և. ոչ֊ 26*էնաչկթ. ղէրէրաըս. և կը հօըԽ ||՝^«յր 
բսպա-Հ՝սիրայս յօսևալչ 11 ՚փ«<(> ♦ հքա֊ 
մայևա ^Ա՛ քՅ-ողէւ էրո յօոևչփչյէ|#*հ–յռէալնոքէո.գառ. 

ե*– հրլ ***տ# “*ք» քք». ր4 այր **• 4 քոր4 V։4» > 
էևքթա, աև*ի ւԹքք. »& կ+զյևալ *ի ե֊-Հեկա յապթթս* 4 

# 4%«ր "ձձ^^ք**՜՛ վախճանԼ ալ կր *ի վաղայ հևակ * խ»4 
ես յ՝*փ յայրԽ 9 և կաչևալ ղսսփՀ *"ք* 4 աա.մսսՈայև 
Հակաևալ փշրևյա*. 4 ևղև իբրև զի»շի • 4 ՚եսչյևշևալ յայ*կ*յս 4 
է"> 13#(ք* կախևալ «ւ^ք 4 ք^4 ՚ք *«• 
պձԼ*.*՝ ևղև իրք և դՀոշի և մևծիր 4 Հեղ ևղաս յևրկիր * է». 4հ4 ալա%աի 
ւրէեիքև գ-փ֊յլ֊յր. և կր *ի գուրա Նորա հևա մար գոյ , 4 մխիիմարև^ 
տ–յ և *րձէք3–յ յայւ՝%– և հ*րև ք*ՒհՓ րէ”՝–*< »լ*թ եք ֊%գ *®*ու 
~ք քաևա,ք* ^ մաևալ^ ՛ի Արրթա զքք գաի ք 4 4«ա~, «ա քք«4 
|>քձ 4 –»*^ ^ «4^ իմ՝*լյՐ՝ ևթկ *Էաէ^Յ ե ասա փաաՀմէոէ մառք% ~ք 4 

* ե«– ք/>Ր^ յիէ““~”՚֊րք * ”+*ի +"&ղ» ^ րր^». 4 
10/ 4/* <*/»♦ > 4^ ^տր–* 4 *–7/» ^ք. %ոսա, 4 ղե՚ահ կևքիա *մևգաա 

մ»յև Հևք^Խ %-րա ծածկեին ։ էէ ^4 մհքմև^աւ. 4 ևաևա ղիա, ոկոաա. 
ապօթել 4 ա*կ . մվ֊իցևա ։ Էւ 4ք» աաևմ՝» մ..րդ. ևմ* մարմևաա֊աք՝ ծա^ 
"֊"Ա *Ս՝ 8աքեմամ* մևրձ ևպևալ ոսրախաա-թք համր»ւրևաշ 4 ևմևյծ֊ 
ՏՒյ^ք*՛ • 4 ղամևևա/հ ի%չ խ֊ք , 4 ^4 
*^քէ ա*ա՝ ևս ասևյք։ ^ւ. ^ եԹ*ՀԼ ք»ձ ԳհՒք 
# «4 կ֊քևա աևևլ, աակ , փարձա%աչյ դփ*.այ* արձակևայ ^ «ք»Հ. 

նս^թի* և ևս դ-ոհաեալով^ փաա.ա*.*րկի քք»և ք Աք արմախի ևղկ աևսա֊ 
^ել զայր* Խյ , 4 քձ+ուվմիI ևրթայի *ի րճակութիւճս խՐ* * 

* «^"^4 144 • 4^ք* 13Լ« 
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է&4 "էրհոԸ* հէ^ Ս՝“քր» ժպ^ք՞** *ճ*ր% 1)՝հէ 
""Ս * |»՝լ «"4^" |)>*Հք • դ**– Լ" (1՝"*$*"/» ւք». 
քծ ^հէր * ՝հ բաղում՝ մամաճէակաց կաորօէոէքի ^րլ «է 
IաՏեէրլչ |^>ւ ուրախ էր դևն յքրբէրարո , և ||՝<էրփաշ> դարձաւ 
ո*.դրկ%՝ք.\)կխթէ 

|՝յՕԱ8 1 հայքխ <*)էյ&՝ ևթկ բաղում՝ մԽՀք, Լպէն > 
հարանչյ և ՝Է ^ կր<ձ»աւորու(մՆ , բայց ՝է ^աւրբ խ/Հխ, 
գխա մի մի պբէ 

|^Ր1Ոհ* ձԼրջ Գ 114^^*57 Լք&"9&* *աԽոարորհ 
յսծոապաա/քԽ » ե. լաւաե 1այԽ հէրծմամԽ հիլյմեդի 
ճ– խՀոցէրալյուպէրցԷն ղԷՀոքսևՀԷ մայբք/ե, և էջևալ ղաթ. 
ր8Տ կսւյաաէ» սապրյւ և. ասէրն շեա* ^րթ ^հէք <9քք*<%ք| 
և. կէաՐսվյապաաաէ֊արկ ^յէյլ* վւա/ե գի պ^^ԱչյտեաքԽյսքքա 
բք/ե, բայց ^ա/ե պէյուաոԱևր ա«ք(1 յ^կէք ոՏէկևողչ 

աաաց էրթ կ էրէրսԱէրագ*դ ա֊թէրոքէդ ատՐ սմևխՐյս 
րի յարֆ*Ր) թանիար ճաշակէմ* ձև յաղախէ*աթ֊էրաԽ կամ* 

, և ոշ տէրսէ մարդ աԽցևալ ըստ արս ըստ այս* վասե 
գի ասւաէտ1րաշ գձէրգյա& ք գի թաղէքկլթ գասկէրա խՐ։ |/և 
դայս աաաց1րալՂ&ջէրաք % խք հարրԽ փաաա.սր1րցթէ գա& 
և֊ թագիջթտ գ&ա 4ւ ագաթս ասրսգմրալ գնասքթ* % 

^ԱՏՍ՚եԱճ մէրղ ա& ՝Է ծէրրսցե վաաե պթսՏէչիքԷաչքե » 
ար ևպև– 9ի բտրի նօտարկ մի %Է \ՀսսաաԽդ(իաա.ապակիս , ար^ 
պկս պատմեն սաըգւ գրէրաՀտ միլորդ 

* Ա~5 4–^ ՊՒ& էր** հպձ Գ~%*/է՝ և&ե յհթ */4ք*֊– 
քթք *) "ք աս. ^ աա֊եկր , ևկևալ բետթկէորաէ. ՝Է ՆՏա հոգէն աա֊բբ աա 
սաաապկս . դֆ բապչսվբ ֆ ՝հաբա^ 4*4* ՝ճգյ*յժ , ֆ*կ •* 
%Լրթթն իարհա» բպ. մաաչյ սմակֆ ա16»1^ հսոա*ա ^էւ • 

է էքէ«. ծ4ր^ ւՌծաէՌՀթ յա%ապաաէ\ Հ^կֆաղյ , 4 չք֊ա% ՝ֆ 
հ*Ր"Ձ հԼծուէե և հասաչակբ և բակբ թրչ Աէ֊է/կբ • /«*ւք ք*ք 
ապասաժ ք**#* յար-Լմ՛ եէրրապ^ և այրթ 4 խ*ա*չթ էք*՝ –»4֊ 
աձ&լթՀ իՁՀ պթ ա%Գ ք*–կՀալ* Ա/*^ ^ք4 լ*է–ան զհձ4«Ա* ^ . 
#*ք#ր արարԽաւ. գբ~% •հսՓն գ՜Է*ր4^ 
•V + էր/“ 4 ««1^1 4 աձկևալ ղյէևաԽի, 4 ւ>Հ#էԱ»ձ յծա V֊ 

4 4 ասևն է/Հա հաքոյանԼչոՀ* ա աաթ ևկիր ասա, Հ*յր ք*»*–» 4 կամ* 
մվ Կ պ> ոպա»աւ»քէ ^ «չ »*-*■ ք«^ ./Ոք*» «Ծ 
յֆա/ե անկէրալ ՚ֆ գձրա^փ էյաւագՅեևաԼ հէսաԽդ. տ խր) • «^ք*^ 
յ*“յք» այ" աՀե ևրԼսոսԽ 4 »ւ/9 4 կևրակրէւՐ քք-աչաբ" ՚էքՍքէ 4 ^ա». 
•֊ակաեայևալ այսու, հաայայևմ՝ էԹյ . և "Հ աևսֆ մարգ ղՀթ, րայյ 
4*տ* “7*°ր է^ւ* ՞է»#էքք 4*»». էր/* ա*ր &~*Ււէք*ր՚* 
յքն ֆէՐ։ Էլ ասաչյ, աոմամայԽ %%Հեայ ա*. » խ»( ^4^ 
ղարէայԱաչ֊ գսհանայթւ ղԽյ , 4 փրհնոսթթ 4 սաղքոսֆ^ թաղևշէն բա֊ 
ր*֊պբ պյարյքԽ 2^«սւ^4 ^ • 4 *&կ%1րյա% ա%աֆ 4 գձայէրալ պաաա 
«4յքծ էրղբաբյ/ձ աԺե%էրՀ"*% « 
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466 Ո Ի ԹԻԻՆ <ԱՐ8Ն 
րխո ած մեր $ \Հ*եսիգ սՅ& ըստ պ֊ արմանեաչյ անսւս*^ 
նեալ* յաւուրս ՀՀ* որկայ թագաւորին 9ի ՀրաաաԽդքէաա֊^ 
պոլիս է *ք արուեստիւ. մոգութի ըևկենպր գրազումս 9է 
յասւխոեն ական մահուն դեփ»» և քքէտն մեծ անայր պա^ 
տսւովՀ գան խլա բար վարելով֊ գդիւթութքն է է|«ք քելքն 
ստայյաւ իւր նօտար% բրիստոնեայ և. գեգելյկաչյեալ֊եք^ 
կխ-ղէւ-՚ե այ.պոջև խորհկր ըՆդ աքքսՆ ըեկւլՈրլյիլր 
հաթոյն դեդնք և. գայսպիսի այր խաբելն» 9ի դիւթու^ 
թեամն արու ե սա մա անել։ |* գիշերի միում սմխարկկր 
էմնիծեալն նօ տարթ կառավար ել ընդ ի*~ր • և. գնացիր ալ 
երկղթեատն արագ երիվարեր 9ի ա/կք ք/շքք/^ հաասնկքն 
յըեդարձակ դաշ», յօքում՝ օլգ»քր շկն և. ալյարկաց 
ամենԼլին հանդիպեին ♦ և. յանկարծակփ գտաւ 
գսզ> մի առաքի նոցա % |^ւ յորժամ իքին երկարեամն (ւ 
գեր է վարսն կապեցին , բախեաց միջնորդն պ դուսն Հւ թա^ 
ցիննմափ հանդիպեաէթ նարս ամենայն եթ կովսրսցիր 
սգքունկքն գեա Հև մատուլյեալ գերեսս նորա համբու^ 
րկքն գանիծեալմիջնորդքն • և 9ի գԽալնայա 9ի աեգի 
ւֆ ֆ կր 9ի խոնարհ սենեակ մի վայեք ուչ ք արում կթ» 
լապտերը վառեալբ յարծաթի աշտանակս և. յոսկիսք ն- 
աթոռը յաքմէ և յահեկկ> Հւ աթաւ մի բարձր ուրեմն 
եթկովսլացւոյ՝ որ ունկը նստեալս ընդ աքմկ Հև յահեկկ 
գրազումս է եէլն անիծեալն այն ||*Հփյ»Լ% անկաւ ա^ 
ռաքի նսաերլխ յաթոոն ք Հւ նա ընկալաւ վնա փափա^ 
բանգը և ասկ լքնա ♦ գքնլ կ9 տկր միջնորդ 9 եդնւ ամև՝^ 
նայն կավի բո թե ոչ% Լս. ասկ միքնորդն» այո ակր 9 Հւ 
փսոն այսր շԵսրհթ Լկի երկիր պագա&էրլ ՔԼդ, և գ"հ~֊ 
նալգթկն է գարձեալլյնա որ յ աոաքէմնիստն կր • 
ևս առալել շնորհ աացից բեղ։ |\^ա գնացեալՀ)*եսոնն% 
նսաաւ. առաքի աթաւոյն ւ |սւ^ նոտարն տեսեալ գինըն 
9ի մկք֊ բագմութ է՜ եթկսվսլայյւսլյն՝ գարշիր 9ի մերձեր 
նախ առնոսա ք գնալյեալ կանդնեցաւ յետոյ || եսոևքն% 

^ V յաթ"^ նաոեալ կայրճ ասկ 
սոմն♦ այրս այս որ ընգ բեղ կ , ակր \Հ*եսոն ք աէկ կամ* 
որով֊ շէորհի*– եվն այսր ւ || %եսոնն* ծա ռայ բո կֆ 
ակր % |^հ.նա դարձաւ 9Էնոտարն և. ասկ • ասա է մսճաւկէ 
ծէսռայ ես % |\#4 նոտարն • ծառայ եմ հոր Հլ որդւոյ և» 

* Ջֆ ^ \*մ աքՀօօ^ •ֆ&պպ՛ *ք լ»յ * ՜ % 
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հոգւոխ որբոյէ | \ւ կէտեաց գինին նշսնաւ. խաշին, ևնոխ^ 
ժամողն սնկալ. որյ աթոռն էր և աթոռն կռրծսնեցաւ. 9 
ըսպտե/տն շիջան և դևին յաղաղակ դարձան և ամենե^ 
Հարամն սնյայտ եղեն , աանն Հն^յաւ. և թ/աղպյխ ոչէա^ 
^քաւ , ||՝էրանն ոնկաւ է ամեն եթեսն իբրև ղփոշի էրղէրն • 

ոչ ամենևին ձայն ք ոչանկնդրութի և ոչ բնաւ. էտ ք բայց 
Ժիախ նոտարն և երիվարին կապեսդթ % * | ^արձեալնոխ 
թին նոտարն ղպատուակսն խաշն կէտեաց 9 և ոչ֊ յաիմկ 
և սլի ձախմէ էտ էրս ղղթ » սնկաւ. 9ի վեր այ երիվարին 
խրպ և վարէբ . էր էխ և բախեաց ղյդուրս տան ի*ր*յ $ և. 
աո քնին թագուցեալ ղպատահուէէՏն ոչ֊ կաւէէր պաա֊ 
մելչ սակաւ. ժամանակի գնաց աո. ոՁն պատրիկ9 որ 
կր այր ողորմած և ոիրելի%^Հօի ւ ամենևին • և 
ղի էխ» դրացէտ միմեսնց և բարեկավթ , նոտան աո. իրեաՀ. 
րըո ՝իխօսս հոգևորս ւ |^ւ հաս եալ ի մէք գիշերին9 եկքն 
երկպթեսն յաղօթո 1ի տաճար փրկշին՝ որ կոշի 
րոն • կսնղնեցսն մերձ աո. նկարեալ պատկերի այ և 
տեառն մերոյ փրկչին Լ^խի ւ Լ^այնժամ* դարձաւ. 
պատկերն և հայեցաւ. ի նոտարն ♦ դարձաւ. նոտարն 9ի 

այլ կողՅ& պատկերքն , դարձեալ նպնպէս դարձաւ. 
*ի նա պատկերն է Լ^որժամ* ետես պատրիկն , սնկաւ. 1ի 
վերայ երեսաց իւրսց ք բաղում* արտասու օր աղաչիր գա էր 
ո-ք (յ^ ձև սակր . տկր «|*յ*է գիտեմ՝ ղի 
ղաւյղւ կմ՝ աքլյ/ի դարձա.չյասևր ղերեսս րս յքաեկն . 5«յ^֊ 
եա յիո և ողորմեա ինձ ♦ ղի թէպէտ և մեղաւոր եմ) այլ 
տո ստեղծուած եմՀ և ոլ գիտեմ* յիո, տէր % շաբութիւն 
պիտոն կամ* խորամանկու. թ *ի աո. 9ի դարձա.ցոնել ղե^ 
րեոո թո սուրբ յքնէն տ ||ճինչ դես. այսպիսի օրքնակաւ. 
պատրիկն լսյր և խոստովան էր, ձայն հնշեաց 9ի սրբսք 
և յ սնար ատ պատկերէն այսպիսի • քթէն է ոաէ֊ պատրիկ 9 
յիաքն գոհ եմ) ղի բերես յիո ղողորմութի աո. այնոսիկ 
պտ աղաշենն • բայց նոտարիս այսմիկ պարտական եմ) 
ղի ի նեդութե ժամու, և 9ի բաղում՝ վշտաց ոչ֊ ու^ 
րացաւ. ղիս է այլ խոստովանեցաւ ղհայր և ղորդի և. ըղ^ 
սուրբ հոգի ♦ բայց յամենախի և ես տաց պատասխանի 
դժէս փան վարձուցն % Լ^րժամ* յուաւ պայս պատրիկն 9 
ասեալ վևատարե ստու.դութ եամբ լույաւ. 9ի նմսնէ ղա^ 
մենախն և փոսս» ետ արդարլակշիո. վարձահատուցեն 
՝|»^՛ ՚||^^“ և. Ժ1րթ, էրղթյսրջ , հիս՝է /սկ& 
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468 *1րԼԱ*ԱւԼԱՐՈԻԲՓԻՆ <ԱՐ8Ն 
պայս ♦ զի ած զքէէզէն մար գոյ պարտական գաակ 9 որթ ս/և4 
արատ ոլ–պէ*լ ե– անպյիշ^ հավատս պահէցիՆ աո. Նա • 1'յք^ 
գար էր», արհամարհ է սցութ պ0–իլԸ մահս վասն նոր ա 9 
և հէդցութ աո. տասապէալս զոր ած շնորհէաց մերդ* գի 
որպկս զսլատրէէլն՝ համարէալ զմէղ֊ րարէկամ*% 
գոհասցի* և. որպկսզգէղէցէէլն աքն Նոտար լսւէցաոր է(մկ 
պարտական էմ և տաց պատասխան է յաւուրն գալ, 
տաստանէյորմամ* տամ*էւրստանչիւր ըստ զաըծոց իւրոչր 

յ^ՍԱՑ ծ էր • գնաչյպթ էրս և. է մաս տասերն Հկոփրոնքաս 
էրրէէէն յ|* րլկթսանգըէա աո. արրսչյն ^\աւզոս • անկը 
վանս քէնշ֊Է տեզւոքն որ կոչկր րարկոծուՏն 9 և ոգտէ֊ 
ցար վայէյչապկս ^ ծէրոյն% գոհացէայլթ զտէասնկ » 
սացի էս չքնա • ասա մէզյ հայր , վասն տէաուև% որպկա է^ 
ղէր գու, միայնակէաց • ծ էրն յոգւոց է հան էլ սակ • 
հաւատացկթ ինձ 9 որգէակթ 9 ոչ֊քՅագուցէչյ9է 2ձֆաքէքթ&յլ* 
յորմամ աշխարհական կի 9 րաղում* անձուկ էլ հաւատ 
ունկ է աո. միայնակէացս • էւ ուր գ տանկի է միայնակէ֊ 
ցաց որթ գային 9ի թազպթս՝ ինգունկէ էլ պատոլկի զնս֊ 
սա , և զոր ինչ պէտոյ վխկր՝ խպ՚հկէ Նայա % \քհն ք Փ 
յա լուր էյ հիւանգացաւ գ ուստր էմ*9 և *է րմշիաչյ իմա֊ 
ցէալթ է կին աո. մէզ մէրձաւպտ էլ գրացքտ էւ նէրէլիթ 
*էէր9 լայքէն ընգ մէգ էւ մխէթ արկին % |Ն( Ը**Դ է" 
բային էմՀ գնա 1ւ կոչէա զխաչապահՆ 9 որ պկս գի էկէրալ 
աըասցկ գմա այց1րլոէ–թ ք, ղխ էէսղվաղակէ աքէձակէրցկ 
աղջիկս զՀքոգին էւ մի աասապէսցէ « 9ի գնալն էմ*, 

ընգգկմ դիպաւ իՆձ ար բայն Օ աթկոս 9 և. տէսէալգտչս 
էմ* յար տաս ու ս% ասկ ♦ ինդկր յաս % որգէակ % |Ն/ճրէ/՝չքնա* 
գուստր ունկի միածին ք և. արգ վախճանի • էւ գնամ* կո^ 
չէ մ* զխաչապահՆ > զի էկէալյարասցկ Նմա այց է չու իմ էւն 
աո *էյաւանդէլՆմէս վաղվաղակի զհոգին % |;ս սակցէո 
ծ էրն » գար ձիր 9 զի գնա տէսից % |^լ 9Է մտս/նէլն 9Էյարքն 
ասկ ♦ հան զորս էրն% յաքնկոյս « |յււ էս հաէնէ զմողովէալին 
9է միւս յար էլն < | ^կէսղ֊ծէրն մէրձէցաւ 9է ձէոս ազքկսճճ» 
էւ ասկ չյէս • պահ էրս խորհուրգ զինչ֊ ասացէց թէգ% էւ 
շնորհէսցկ զէլէանս գորա • |;^ զէրէսս Էմյպ. 
արս Նորա և աս է մ• ոչ֊ ուէէէթ ասացից % (րմնգնէչյաւ ծ էրն 
յազօքՅս 9 և յ որ մամ* կատարէաց պաղօքձ֊սն՝ կաս խ*֊ր 
էւ էխթէաց էրիցս անգամ* էւ ցանէաց 9է վէրայ էրէսաց 
ացքկամն հ Լ կալՆմաէՐ որպկս 9է տէաոնկ փաոաց աս֊ 
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մ-ամաքե նստաւ ապքի1լն% իբրև ոլ անելոփ հետ տկա^ 
րութի է Լս ասի ցիս հայրն ♦ այժմ՝ ած՛ *ի ձեոն աղ 
թից սուրբ հարցն »իսսն օտարսիրութՆ թո շնորհեաց 
պդա մի լծակցես ղքնթԱ ասն , օյլ հարսեացո երկ^ 
նաւոր փեսային այ մերոյ • ե– ելեալծեյէն գնաց է 
|^ւ ես և մայր նորա և ամեն եթե ան որթ լուսնն% փառաԽ 
ւորեցպթ գած տ | \ր աղ2իէլն ութ ամաց % Լ^սցնմամ՝ ես 
բ.Ոնա դատեի զիրեն իմ՝ ըևծալել գնա կուսութ1ե ւ |^ւ 

նա ասի ցիս ♦ (մալ պդա մինչև. Աքցի ղօրինաւոր չափն $ 
|^ւ յորմամ՝ եղև հնգետասան ամաց , ասացի ցլծա էհն 
իմ\ ահա եղել յօրինաւոր չափն , յնղիր ըմրոնեվթ գրգա է 
| %»ի ցիո ♦ ես ոլ թալում՝ պդա կրօնաւորեէյ ւս^լ լծակ^ 
ցեմ՝ լքնդ ասն է | \հ֊ մնացի ընդ նմա ամենայն հակարւա^ 
կութի. 9 և բաղում՝ անգամ՝ ձադիի գնա մինչև եկի ա% 

ս.աքէ սինկղիտոսին, և նղթա հրամայեցին հարցաևել 
չրսզջիկն , ղի ղռր ըՍտրէ֊սցկ յևլ,կուքոմ1քշԱ՝(իցի , \\սկ մաք^ 
րլն և այլկսնայթ խրաաիին պապ քիփ* ղի ինդրեսցի այր9 

որպիս եղիս % Լ^այնմտմ՝ ասի ցիս իսաչապահն « գնա և. 
գնեա աղջիկ մի կոյս և մատս փոխսն ակ դորա *ի վսնս 9 

և ած ընդունի փա» ւ|\ւ ես փափստսնզթ յ ամենայն սրտի 
լուայ ղխրասն և. գնեցի աղիիկ մի մետասան ամաց 9 և 
եասւ յ եղբայր ու թ ի նորա դահեկսնս թսան , և մատ ու֊ 
ցի փ»ա 9ի վսնսն ♦ ասացի ցմայր վասնիցն *1|րոկոպիա * լն^ 
կալշ մայր է ղաղջիկս ղողս ք և յինին կալցիս կերակուր և 
պգեստ դորա ղամենայն աւսւրս կենաց իւրսց* և 1ի մե֊ 
էւսնելն իմ՝ հոնից դմա բամփն ութսուն դահեկսն % |Նէ 

գնա մայրն խուպեաց » և ես դարձասյ ի տուն իմ՝* պատ^ 
րաստեցպթ գհարսսնիսն 9 և լծակցեցաւ ասն– դուստրն 
իմ՝11 ±սկ յետ ութ աւուր հարսսնեէսցն տեսի աեսիլյ գի 
դնայի ընդ ոՅե ջահ աղդ եաց ընդ ճանապարհ քնդ որ ոչլ 
իի ընթացեալ* գնալն մեր եկաթ *ի դաշտ մի պաս»֊ 
րաստակսն % և ասի որ լնդ իոն իր « աստ տիաճաոանոց 
ի » քնասցութ ղի տեսցես փնլ շահեցար , կամ՝ ղինչլթսՀ, 
գուցե ր % Հ^ասար և եկաթ 1ի վերնա տուն մի * և իր անդ 
գսն2 ք և ամենայն թագալն լ&եալ իր եթ իովսլացւովթգ 
և հք& ր.*պ*Տ"–թ%թ ևթկ-ւէէքացւյէ^է հքս.ս*ւ5տ՝ *րբ կաղ^, 

պագաքթս , և ոմէւճտ ահիէ-ա կաղէ/կքճէ և. ղչ/էսրդէ֊ 
կքԼ յաեԷէ-սԱ քւաոՖային • քւ/որխորօէտս բրկթև և. 
շԽդղՀբ դ ներթս լնկղմկփե . այէթ տես սնկի ղի սսն^ 
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հարկք/ս ղչՐարղիկն և խևթկկխէ վև»սա • •հքէթ աևսսճէկէ 
զէ ՀՀզշԿքն զչ&յրդիթ և. ՝է քէճ՝ իար գ&ին և ըևգ քօ. 
նայս ասնամօթ էքճ» յսճւդիման աչաց ^<4ւյ և. հաւաճտեցու֊ 
ցանէթն • և. էթ» ամննետեսճ» մի կամպլ ուրախացեալթ % 
9ի չարխն « էլ յճտթսճւայթն Ը***Է եթէովսյացխճ» էւ ասէքճր1 
եթէ »յլ ԷաքԷ <%>ք թ ուելղար ուեսաս նարս և պսճա»^ 
մօթութիս պոր և. նղթա ցուցս/նէին % |\ւ գայթն աէսճտ 
յծթէովաբսցւոչխ յայնցսճտէ և հ ամբուր է թ» ղիս ք և էրա 
գն/աա համբուրեի , համեղի ղիս իւրեսճ»ց ասէքճ» . հար*, 
ցանէթն՝ երբ առնես ղհարսսնիսն , պի և. ք®–լ ուրախա^ 
ցուսցես « |#\լ ասեմՀ այժմ* տեոաեէտ ղիս զի քաճասՐ և. 
էրաՐ փոյթ ամենայնիւ 9ի նախ է ՀՀեսանԷի ժոպովեասլժո֊ 
զովս 9ի կողմանէ փեսային որթ ունէթն խորտիկս • էր կոտ 
էրս ձև չծակիչխ իմ* էլ. մւաոուցստ ց դու սարն մե՜ր , էւ երեպթ 
նորս» էլ պարամնոց էւ կուրծտ ձև բապուկտ էֆնչէւ ցգօտք/ե 
օձս էի»տուես էւ մեծամեծս՝ որբ էթն պատաաեաչտ ք****Է 
նմա , ձւ մատուցստ ղնա յառագասսճ» % | յւ ահա եթէսվ*. 
պացի մի փղթր »նստաւ յահեկէնորա էւ սկսաւ համխս. ^ 
րէրլ ղնա • էւ տես ի այլ բաղումս յգյժ եթէովպաց/տ աբ^ 
աստղպ ղրանն , փողովթ և ապարատ 9ի ձախ երգոց 
՝Ւ վիր-չյ ։*7»» I,՝*– զք^լ •զււ.յա*–էրւէտ* ա1րսծ զի" ք"ր֊ 
ձէրալ քճտդ նա , որ քահապգեսսխ էր 9 ղի գնայստ երկո^ 
տեան 9ի միասին | և ուրախ աոնէր ղիս 9ի նմանէ հաաաո 
սնուշից յոր»ՏԷ սճոիորձ էի յսչյնպիսի ուրախարար սճսաւ^ 
շահոտութֆ « | \ւ ասէ նա որ ընդ իսն էր • կացցէրս տստ , 
ղի ոլես արժանի մտան էր լի ներլտս է \ր»նգնեց»սյ 9իտե%. 
հէ-մթնյսչյնմիկ % և տէրսի տապատ մի սբսյծառ տիայեյշութի 
և. գեղով, և. ղմեծութ ի նորա անկար է լեզու մարգկաՏն 
պատմել ||*եկնեաց ղձեռն այրն բարի է որ ճանապար^ 
հակիչխ էր ինձ , և եցոյց ղսլայծառութք՛ տապատիՏ» է 
սան էրս, աս է % ուստի խոնարհեցսւցեր ղ դուստրն տո էւ 
յ**րպիսի պայծառ, տաղատէ ղնա վերիացուցեք^ մատու 
ցէրալ ղնա 9ի խորխորատ ապմոյ 9ինեղՈւթհխ էւ 9ի վիշտս • 
|#ս առժամայն ղարթ և այ « այս ամենայն պատմեցի 
հն"Լիմո/$\րւ ասէ նա ցիս♦ այսպէս մարդ և ես ծսճրեսչյ » 
բայց որ եպէւ եղև • սւնիաՐ ես երիս գիշերս պի տեամնեմ* 
եթ էովսրսցիս 9 որ պատատթն պինէւ էւ աիութսճաակի համԼ 
բուրեն և ասեն ցիս փ շնորհակալ ետֆ մեծՀ պի սիրեցեր 
ղթէրպյ առաւել մեպլ պատրաստեցեր պհարասնիս դատեր 
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(^* * ք* պատմել^ պայս ւ |^հ. 
ասեմ* եթկ կամիս% եկ սրոշեսցուր 9ի միմեսՏնց Հև ^ 
սաասւ՚հթ ըսցցսւր ղմեղս մեր 9 և ակր թողութք արասցկ 
մեղւ |^ւ նա սակ ♦ ոչ֊ կսրեմ՝ առնել պայդ , 
հուրդ ունիմ՝ բնակելինդ դատերն իմոյ > |ք\ւ (ր« 4Էը֊ 
իացեայս 9 որ դթշու աոակսնն պայն 9ի խորխորատն մատ֊ 
**եցի9 յարեայ յնդւ առաւօսն , գնացի աո. աբբւայ Օ ւ». 
^րկոո , «ք» պաոյոպջութՀթն ապֆկամն շնորհեաց« |^. Նա 
*ճ 4^4/» ընդունել ղիս 9 «^լ քքձք /Տմ ^ պնակիտ այս֊ 
պկս • թողութի արա ինձ 9 եղբայր 9 ^ աձ դարձաւ 9ի 
աթկն% Հւ է» ոլկարեմ՝ընդունել ղթեզւ Լ\աքնժաւՐ գնա֊ 
այէ 9է վոճա որբ»այն \քւթիմիու, 4– մեկնեցի հօրե (1|ա, 
դ*աի ղամենաայն (նէ պէմ\ Լս. ա«4 ծերնփ խաբեցար % 
որդեակ 9 տապով֊ դատերն րում՝ այսպիսի այր փ և որ խոր֊ 
հնցա*. ընդ րեղ, սլկամկր պիրկութք Հթո փ միթկ "չ՜կա֊ 
րկր |^յբրահամ՝ որ ասաց ցնա ած% եթկ զեն ղորդի րո 9 
տալ փոխանակ նորա տասն ծաոայ * Հւ Տ^եփթայկ գի֊ 
տաց%եթկ ոլընդունի պայս աձ9 ապա /Յ-Հր սպանեալ 
կր փոխանակ դատեր էւրոյ տասն ծաոայ* Հւ |^աքււ^ ցան֊ 
կացաւ ^ոստկյի 9 Հւ շ| յաոագասսն գտեալոլամսհ֊ 
&ՅՀ19 ՝ •հքև է1 *** * *• ամաչէրցո/ց և 
եթողյ Հի ած ղաղքիէխ 9ի րկն ընկաըսւ 9 բայց Հւ ^ 
դուստրն յշս ի/նգրկ 9ի րկն • ^ ^ա. Հւ կինն յլո կամիր 
գնայաւիտենական հրոյն պատրաստել9ի յան ցանս մատ֊ 
նիթ հաւատացկր ինձ 9 Հւ ած «չ արհաէՏսրհի փ ղի գրեալ 
կ% որ ինշ^ եըմնկ ընդ շրթունս իմ) պայն ոչ֊ ար համար֊ 
հ^ցծց * ք^* > պ,դ1ո»կ , ՀԱ/յ վէր^ք դաց յաց. 
և ած հարուստ կ 9 յանչափ պարգևաց իւրոց ողորմի և. 
ուրախ սունկ գթեգյ հ ^այնժամ դարձ այ 9ի տուն իմ) Հւ 
պամենէսյն ինչս իմ՝ մողովեալցրուեցի յազթատս % Լ^եա 
երից աւուրց գտի միայնակեացմ որ գնային 9ի յեաոՏն 
\)ինեայ ♦ շճմնապարհակցեալնոցա 9 Հւ էյէ շնորհիլն այ 
կրմնաւոր% |^ւ ունիմ՝ երեսուն և երկու ամ\ 9ի տսւկ Հւ 
9ի գիժերի աղաչեմ՝ պտկր թերևս թ ողսւթի արաս֊ 
ցկ բաղում՝ մեղաց իմոց * այն ամենայն յուեալփա֊ 
ոաւորեցստ ղած 9 Հւ գրեցպթ աո. որս խսսին և օգտին* * 

# Օրք*«է 4 ^ ^ գա.օար կր ք/ փամօր 
\տ • է էք յ"դեվ^քփ • 4 գիպևյաւ աբ^ 

պաա&աց Խղ^ բայն Հոդկսս , դհհԽայ քուր և. 
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՚ •"քէ^քէ \՝Հ~ե "ր ե. Օոճադքմր^ 
յաս աեգ պաաքվոպաէ ♦ գար և /ա֊էրալ֊ սսԹրեաքն հայր վա^ 
Տ""ր4/ցք&։ ^4/ճ» յէրքկր*էսպա.թքնէ&է, ըևդ աքա Հփ և. էրա 
յաշակևքաաւՀՅփ հ*քն ք“% « |/ւ ակսաւ. աաէրլաաւ հարսն 
պատրիարքն. սպաթ* արարկթ վասն իմ\ հարթ, վասն 
գի 9ի մևձ թևս% և յս&տանևքի ձևանարկևյի է և ևքկև^ 
ցայքսՏէկ պիա պաշտմւ արսս>քխսքգ**.թ V յքժ անչափ՝ օր 
^կևսարոսի կ և աո. դափ և հավալ այ քվիփ նայա աՏևձաեյ 
ընտրէրյ » |քս ևս աոասևք գարհոԼրխՐ ի ձևսՏտադրաւ.֊ 
թէրա&Խ ծաերա^թԽնկ ♦ գի գտի գրավ ևթկ ևրանևվրԽ 
ևաեդքսա՝ ասա^արդ արթան հոյովմսցէրյլյսյ էրկէպէրա 

յ– ^թաաաաաւն աա.ա.րս Տէայ *ի տապան սրրոյև ^1|ք ա՝. 
քափ է ագաչանհթ իՏ*դր1րըս)Էքի "քքքք ասյպթկսխ ագաչէրլ 
գաձ՛ վասն իսր » |^ւ յարժատՐ կաաարևայ գաա-ապաե ք և^ 
րևեյաւ. նմա սարք, աայզթևալե և սակ ♦ աղաչխյի վատն 

յանեայ յԼրԼոս ադԼկանն , ևնըո֊ 
աաս ա*.*պչէ և սակ ծԼրն • 
^ապթգիհրսհարսե ՝Հ&ի* կր ութ 
սսԼսյ $ է*, իրք և Լղև հնդեաասա֊ 
նամնաք էդու գակիյն իժնԼդևայ դիս 
աալհեա սուն, և ասս աո. . 4 քԱ^ք 
կդյա մի մևաաոաեա ւ1^ 4 Լասս 
դԼա $է կոսսանոյնւ \;*–յայնմ՝ ք#– 
շԼքէ Լդկ ի աԼսլԼան , և 
զյևսա յէ սսւրթ սակ; • Լկ աաեիմ* 

գՒ+լ #ւ ~ր*ր*<*։ &*• 
աարաս *ի սասն մի Հի Լթովսլա֊ 
3*֊*՚և* • ոԲէ ք հրեկին շյթաքս և ա֊ 
նիսս 4 խորխորաաս սիրելի աչք իա.֊ 
քԼաԼոք, սր համրոսրկին դի*՝ շնորհ 
սսնԼչոէԷ ինձ, և էւրն **հչք ասեին 
դիս , դի Լասս նայա դադՀիկն « էւ. 
հ՞յօ ք** "սր*յայ– 

լոսմ՝ կոդման Հադպր ձի լի ն. քյե ալ 
սձեպաա+քի բարութի , 4 ասե . 
յաքսմանկ դրկԼյԼր դյոսսարն յա « 
ՀարթԼաք և լայի 4 պաամեյի կը֊ 
%աքիՀ 4 %ա դէոյԽ ասայ աեսաէնԼլ • 
Ե*– »*“յք աա– արրրՏ* . 
4 «շ. ^^■4յաա ըԱք քա դ քք4– 
թհ%էն. ե. շ»գայ ա*. ազլ ձէրրա , 
4 %էքթա Լդեն էէեդագիր 4 ասեն • 
դյնԼալկւջքսե ըե&լաս ~եք*,բաքյ 
և դյսսսաիե ևսխնդրԼ *ի ^ . ք. 
#>4 –ւԱւր»4–/^. 
սոսն ծասյսք փոխանակ )սէ«Հ«*» 

է*/. 4*^ 8*^*ր/ք • ք/լ ք^–» 
յանապաա 4 ^ ասաքի աեասն 
դամ՝ ժամանակս հո է էւ. |ր|^ 4 պ, 
Հա ԼրԼսսսն և Լրկոս աժկ դի պա~ 
դաաքմ՝աո. ակր թոդոաք Հ«"0*չ«Հ« 

I Էյ1 արբայ Հեքովս յ\քրսսսադխՐէ որ և ձեաձագրեյաս անդ. պաա. 
քիարդ. դո ք լոս Լալ ամենաքե հալ# վաեսրեիյն՝ եկին յերկրպա+սսթք 
նմա է ընդ. որս կի և ես յաշակերաոսթք հփրե իմհյ է էւ. սկոաս ասել 
պաէարիարդն աս. հարսն • ադաթս արարեր ինձ, հարթ, հասն դի *ի մԼեէ 
րեան 4 յանաանելի ձեո.ն արկի • 4 Լքկեյոէ յաեկ դիս պաշաօե պաա֊ 
րիարդոսթէս յսքժ անչափ, որ %Լարոէփ կ 4 ^ասդոոի և հոհոսայե 
դքնի նոյա անձանյ ^՚ծւՐՅ * Ե*“ ես աո ասել դար հո սրի մ* ի ձեո%ա֊ 
դրոսթՆն Լանրոսթէ • Հանդի դաի գրաէեթկ երանելիե Ղխժնգիսս պ. 
ո֊աքնորդ արթսսն հոոմայեյսոյն եկԼդևյսՈք Հաոասոսն ասոսրս եԼայ 
9ի աապան սրրդ/ն պԼարոափ, ադալանդթ իձդրէրլով ի որբոք աո-պրԼլդխ 
աՂՀ"էՒւ Պ** վա"ն իսր % է*, յսրժաժ կաաարԼայ դասոսրսն , ԼրևԼ֊ 
յասՆԼո սսսրր ասպրԼալն պԼարոո և սակ. ագոլԼյի հասն հա դակր 
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զա& և էթալղմէղս 9 բաց ՝է 2էսւեապրսւթէսԱե 
վապէքաղա֊կ և. աԽքխսփք սխապտնղթ հասղսրդէչցխ <Որղաց 
օաարաց է 

1՝յ» Է ր * արրսժ* Ս7***"" հ"քքք վ&հբ աւլւլսս |)^֊ 
րխմևոլ. վասԽ հօրե |)աէբոհէա. ֆ էիմկ աո. մէոած ծովուե 
բԽակէալ ք*Կք$*% արաբ ^էրկ ամա էօքմաեասսւև , խոտ էֆ^ 
աքե ՚ճարակէալ և. ալ այլ ոպաէթ գեաց % 

|^%^Սւ8ք 9 ա& գնացէալէ չէասւե \՝ԿէԷմԷ սու ծ էր էֆ 
մէծ և. սակ քխա ♦ աբբայ , պք^էէ^ աիաքէց քխ աձմէն 
խր» |^«4 ցեա ծէք6։ . (&պՀք» որդէ-ակ • |ք«. սակ ևզ֊ 

յաշիարհի, րապա.մ՝պահս սսձակէ 
և. հսկմանս ք և. բսպսւյՐ արքՅ-նա-թքք* մսսսց և. ջէրրմա.^ 
թիէնկա/րյխէ, և այժմ՝ ևէՐ ւֆաթէակևաց և. ոչ ի%չ^ բօՀ. 
րսւթրս աևսաեԼ-մ՝յէս « |՝«է Նէրքև ♦ հաւսսսա ք(ե2, որ*. 

ած և եթող ղմեղա •իո * է*ա3 *ե ձեոնադրութ%ն ւէաղվա*ղսւկ և անըն֊ 
"փր սթայանհթ հաղորդն լայն մեղաց փաարաց ։ «քէանղի ոչ կամի ղսրրա֊ 
պած կարղն՝ որ անյնարողարար պթ աայցկ խողացելոց 4 շանց ոմանց , 
որթ աո. է աչ աո. ոոն հար կան են է և ղանրարկանաղին ՝Է ցաոուՅ/ե ածեն 
*ի ՚Աքր^Ս աշէ,արՀէ • “Ս^րհհ "Հ ունին թողութի յամենագութ 
աեաոնկն, ղի վս*2քաաական եղեաչ վասնիչ ղանձուց ղաանին աեաոն 
իւրեանց՝ աայոԼ դնա աաելե այն նորա « |)ակո այս որի կ , հարթ և եղ֊ 
րարթ 4 որգէյք իմ՝է յերկիւղի եղեաչ եմ* և ղողայ ոիրա է* խւովեալ 
յահկ անափ • յաղաղո որոյ աղաչեմ* ղձեղ ղամենե սե անղ, օղեեցկթէ 
ինձ մաթուր աղրթիգթ ձերուէթ *ի հասն ղի նեղու թե պաաահելոյո , ղի 
մք վա^ողուկ 4 սնփոյթ աոնեչով իմ* յուրով վեր այ ձեոն ղնիցեմ*> 
4 մարգկան հաՀոյ լի* ել կամեչրվ յԽյ աիրոյն անկանիցիմ՝։ %աաաո֊ 
թանի աուեաչ ասացին ամենայն հարթն որթ մողովեաչթ կին • օղն ես 
ցկ թեղ ակր Խծ աէճնակաչ, ոէԼ հայր պաաոէ֊ական էւ արմ ահավոր 
պաարիարղ. որրոյ աթոոոյ ՈՈաքթեչական , 4 ղու. օղն ական յեր աղս֊ 
թիաթ ձեղ որղեկայե թա որպկս 4 պարաիող իսկ ւ Հաչյս ասեչոԼ գնա֊ 
ցքե յիւրաթսնչիւր աեղիո իւրեսնց * 

« Հայրն ՀՀսփրսնիսս աո. էէեոած ծովուն բԽակեալ կր ամս եօթանա֊ 
ասան մերկս ամենևին ՝ի հանղերձկ ք 4 կերակուր նորա միայն խոա կր 
վայրի որ անղ ղաանիւր ֆ և ոհ ղնաց այլուրեթ , 4 պաաոմեայ վամն նա֊ 
րա արրաղյն |քինաս հայրն վանիյ արրայ ՀՀևերիանուշ 

Ղարեաքք է ք ր-ր^-ւ յԿ 1ր–րր • %աամկին և 
ղայը%յ ասմեՏե ծերոյ՝ եթկ արածկր յեղր մեաած ծովուն իրրև անա֊ 
ասան 4 մերկ ամենևին, 4 4կաց այծպկս ղամա եօթանասուն, 4 յոչքն 
ղալարարոյս անապաավն արաս միայն կր նորա կերակուր • 

է կյղրայր ոձI գնաց ՚ի յեաոն Փերթմոյի աո. ծեր ոէն մեծ և աակ 
յՒ" • 1ք%ւարարհ • **Հ/ր * & հ՞&ժ ****** Ւ* ***** • ըեգՀր * 
որղեակ . \>4 յքնա եզրափյրն . մինչ կի յաշխարհի է հայր , սրահկի և հյալ. 
|4# յհյմ 4 ղեղք֊ սանկի *ի որսի 4 քերմութի մաացոոսկայի . իսկ այժմ՝ 
և աչլ աակաւ ինչ աեաանեմ՝ *ի նսցանկ աո. իա։ ցնա ծերն • Հա. 

* Օրէ*»1 ♦ ղՓ"Հե և յորղոբաւմե ղոյր յիս . 
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474 *ԱՂյ&*ԱւԼԱրՈԻք*ՒԻՆ ՀԱՐՑՆ 
քէակէ ղոր ասնէէր բարաթիս յաշխպահ»% 9Է մ*ափա֊ 
այ»ւթենէ առ. աչս մարդկսճ» էր սՏԽքԽարողաթ^Լ սաաքէ 
աք է և վառն այսորէկ սատան»սքէ աչ ք/նչ փսքթ էր 
չՒւ֊Ժ*Գ –^^1 կամ* ^աաաեէլ ղչէափստ հո • ոտքմաՐ սմէ^ 
սք*ե գթէրէԼ ղէնաորևալյև սկսստԽ պաաևրաղմևչ ը*գ ^լ» 

գէ հարկանիս 9էնսսա զվէրս աղօթէց սաղմսսևրդա-թէրց 
և պահոց, Հւ նց& քճքթե ւաբսոապթ»ևաչէ ըԽդդէմ* հո 
պք արմամեէդ ևս աք » սրդևակ , սցմաՐ ղսր սաղմոս ևս էա^ 
նարհո*.թխ% աայսւ.ևչէ Հոտն ղհաղարս ք«քա սաղմոսէէր 
յաշխարհէ, և ըևդունևլէ ևն պա հր հո փորամէթ հաՃ» 
յաքևմամ՝ շաբաթն • |\#4 ևղըայրԽ ♦ («էք , աբբպք , ^ 

ամևնևէն պահեմ* սցմմ\ ապլ ամևնասքԽ րարաւթէր ղսր 
ա»ձ»էէ յաշխարհէ՝ բարձան յթէն « |\^ ծևրե * ըեգաւ^ 
նևքէ է ղսր ոմեէս , միայն համբևրևա, և- բարէ է Տալ 
•&ևզ. ՝Ւ մա֊ժկալսւ.թ1ր ղսր ունէքՏև ևղրյարրՍ « |քս. աէ^ 

սևալ ղչոկարա֊թէմե ևղըօրե% յաա֊ևլաո* նա ծևրն* ևղ^ 
րայր ք հավատա 9 ալ կամէէ Հևդ ասևէչ բայց տևսանեմ* 
գթևդ է աէղմ* սաաաԽայէ աեկևալ* չուր դսւ^ սր կար^ 
ծևս ևթէ յորմամ*յաշխարհէ էէր% բարութի ա.նէէր ♦ 

ա9Սսք թ»% ախտամեաս ղամբարտաւ. սՏ»ու թի ֆ ըոա սրամ* 
Հև փարէսեցթե ղսր կարծէր աոնևլ բարաթէաձև% կօրսր» • 
էսկ սցմմ*յսրմաաՐ կարծես ոչ ոմնևչբարա֊թչ է դ**քէ 
էակ բախական է .թևդ աո. 9Է փրկաթէ» <• գի որ քսաևարհև^ 
ցաքց ղաԱձն ֆ նսյծ թեքխ արդարացա«. ♦ որպէս և մՏպթսա^ 

•–աաա թեձ, սրգւեակք ղսր ինչ ասնկիր յերկրի , ^ սնափաատոթէ և ՚ք 
դո վրա. թե մ՛արգ կան ոմեկիր ղյփմարոա.թք 9 և սակս այսսրիկ Աչ 
նեյի "Ժ*^* մսսէսւ. աշխաաոէւթե • 4 վասն այնսրիկ ոչ պա~ 
աևրաղմկին ըԽդ ^ևդ գկք խափաձևլՀէոաո . քք սչհսդային ղյս սսա.ա 
յամարսւթքհր« /Աք քք աևսանեն պյթևդ պինսւ^րևալ Խյ , 4 Հ 
4հ4հ* պաաերապմհր ընդ նսսա է արդ 4 ղյթահևալ են * է<. ւ^*ք. տ. 
•4/ <ա2<յ ծծ 4 այմմս*.% գրի էրս 
ժամնւ. • \*յԽէպկս և սա կա«. պահս էայժմսա֊՝ ^աԽ պյւաղաա.Ա՝ շաբաթս 
•Գ%շ. Հեր* յևրհրե • • 4-հ/ր •4 *ձ ^ պահս՝, 4 
աա.աւ. յի%կ% աաՌ\ա/է բաբ/տԽ ղսր ս*.%կի յԼրկրԷ > 44|*ր • 
բաէ֊ական կ ^ևզ^ղսր սաձկս . համրևրևա ՀաքԽ . ևղրայբե կպքք 
դ %ոյ% խարհաւրղ. 4 ասկր յ&Լրն . հայր ք կսր^չք, աեձն խՐւ յԱ 

• հ~±սաա է՝*ձ> սրդևակ, ^ »ձ խաևլբԽդ ^բևզ, ղի ք 
Տքէասև Աէյթե յիպբ ՀքՈ • («ալ ^ աևսաեևէք ղտթևղ^ կարճամաևալ֊ 4 
|«4«"ձ > էՒայ » Հ–»^ "Ա""էհհ վբմեղի այգ սր կարծես 
պյմյ* թե յայԽմսսՐ բարիս գսրծկիր, ՝ի յաՀիարհաա ա7ձոթ% հէս^Հ. 
յկ եր և յսսրբարաաա^սևսԼթ և%ե , 4 # այդպես կսրես*, փարիսևյին և 
Լ/մայ ղյբսչ4>ս% ղսր դսրձեսկն եք • 4 քքք կարծես թե քարիս 
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ձԲ>» <ԱրՇՆ 476 
ւպն% որ ոշ ինչ^ բարքա գործեաը հաճո/ գտսու 78/ մեգա^ 
լորն և հեզգացեալն * թանգի մարգ գաղութի սրտի և 
իանարհութի աոաւելկքՀսն որթ բաղումս աշխատին և 
բնաւ հւաՏսրին յսնձինս եթե բարիս գործեցին % §կ^ւպԼ0 
ձեալշ և յորժաաՐ յ աշխարհ էիր և գբարիս գործեիր 9 

•Տորդիկ տեսսնկին գթեէէ նւ պուտուկին , և. տաււապեսդթ 
”ԲԲ կԼրակրԿթ Ո» *•»&*&՝ գթ^Ս^0" • Հև 
դ"*– ը>կիր և– աա-աւՆ/ա-իք գայէրյ եկեղեցին , աևսահկիր 
գաշխարհակսնւն և փափա գանւտ սաղմոսեիր • այժմ* 9ի 
սենեսւկ հո մարդիկ ոչ֊գւն որթ տ ես ասից են , այլ հրեշ^ 
աակթլ տեսեալ քյիարս հո ագաթ ակից տեգ քինին ք և դետ 
նետաձիգ աոնեն 1ի միտս հո գչար և գան սուրբ մտած ու ^ 
թիւնս , գի հեղգութի և անզղխս֊իՅբ կործսնեսցեն ըզ֊ 
Հեզ» Հո»ջ^ (էր Տ արի կացցես 9ի մարտի Հու մ% |ք\ւ օգ֊ 
տեցաւ. եղբայրն » եդ ծոմեր ծերՈյն և ասկ • **/ս°ր է ա(է^ 
բոց, փրկեցաւ. անձն իմէ 

յ^Ր^ԱՑՆ *| Վրրւնդիոս հայր հանից սուրբ հորն մեր 
|^ւ. թիմիասի պատմեաց մեգևւ իմաստասիրեն || ոփրւնիու 
և ասե% թե երետ հոհիէՀ կոտ յպխկոյս մեո.եալծոհոմն 
յորմամ՝ եյեա§ չրթկպթ \ի լեաոՏն , ե ա/լ հոհիէՀ ի ներ֊ 
հո/ մեր չրթեին սսւ ահն ծոհուն * և եկքն պատահեցին 
նոցա հագարացի/» որթ գային 9ի տեղւոքն յո*յնմ\ յորժամ* 
անցինցմեզշ դարձաւ ո&ե 9ի հագարացւոցն եհատ գգէււխ 
սնապաաաւ որի միոք ♦ չացստ համն սնապատալորքն 11 \լ 
ահա յէմնկարծակի եկն հաւ 9ի հերա/ սարակինոսին և 
յափշտակեաց հնա% բեքեալյաւնդիմսն մեր ե եթուլ 
գնա յերկիր Հակտեալ յօդուածոհթ % 

(ֆ||ՀԱՆ ոՏե 9ի *| ոկիոն Հաղպթկ 9ի մանկութ% ւ»ւ. 
սաւ. հիւսնութե* ե ք»բրև /թոն ավթ կենաց նորա Հուսն 
և հինգ ամ\ եմուտ նա 9ի միաբսնակեցաց հոնս և եղև 
ընդ նոսա գամս հինգ • և դարձեալ եղև միայնակեաց 9ի 
չերինւն 11 ոկիւնի , և արար իւր խրճիթս երիս ♦ 9ի մի^ 

*»ձ գ"քեեա, այդ բաւակա\ կ Հ^գի փրձ՞՚֊&ե • հի խսևարհութիՀե կ 
այդ , և դավա», արդարացար մպբսաւորճ ար բարի ի%լ ոլ կր դարձ և ալ. 
Հասն գի աաաււել սիրե ^ՂՅէ֊ ^ ^եգ^^եալ "Ր ո*՜^ՒյՒ "էքա 
բևկևալ 4 քասՆարհ , ^«4 գայ% որ բարի ինչ աս%կ և գաեձՆ սուրբ հաա 
•էարի • |փհ»4լ լուաւ գայ" եգբայրն , հաաոաաևշաւ և ասկ • այսօր դու* 
ես փրկիլ ա\ձի% իՕսյ% Հ փրկևշեր գիս *ի գիւակա% խաբէսա-թկ ա\֊ 
աի է և հասաաաևյևր գէս յ1րրանևչի հաՆգարասւթի*%% յաԽապաաի1% » 
է;*, գեայ ուրախութ ե ասեր և շաահ և ալ էքաօբ * 
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476 *ԱԴ^*ԱւԱՍԼր»Իք*ԻԻՆ *ԱՐ6Ն 
ք(ճ/ե յադօթս կսգր % և ֆի միւսն դպկասն մարՏէոքն վճա^ 
րկր> և *ի *ֆւսն նստկր և գործկր% ||ա եդև գերեսաՏա 
ամ* արգեըսնաւոր ք և ընդ պատառ,հսծան աֆայն~ ասւնսյթ 
գսչկտսն է ||ա ասր ժ սանի եդև աաճաաւլ շնորհս գիտառթար 
յայ ♦ սա յաաանգիմանեաց ^ր| | ստսխֆանոս դաաաաաւպիև՝ թկ 
"ձ. կ^րԼ» դ"Լ ^ղթևլ աքսոցէկ որ ՝ք> գա/խԼացթ. հա֊ 
ւաաասցեալ են % | ս. ելեալ եդև սճաուն նորա ընդ ամե^ 
նաշն եըկիրն% թկ գիանաւոր կ շնորհաչյն աՁյ երամնելին 
Լ^ոհան « 

I* ^Աէ^ԵՆՈՍ յիաթաէկևար րԽակևալկր յայժ ա֊ 
տւստինի և էտս/նչելագործ և հաճոյ այ ամենայն վարաստ 
էլրոէ1$է է աւր և ^Հպըմկոս եդև ատանչելի« փոսն դի գա^ 
էՌրնայե ժամանակս կենաց խ-րոց ^ ճանապարհս աաւդայսւ^ 
թեան է կաց նա , և արժանի է դև շնաարհաց մարգարկառ^ 
թեան է ||ա կր ադթաաասկր և առալեյ մարդաօկր ♦ և 
ժինլ նստկր սա յայրին է յ ասյտնեցաւ նմա հրեշտակ այ 
և ասկ ♦ ապլմիկ է |^Ա– նա սակ • աւասիկ ևմ\ ակր տ 
ասկ չքնա • գքո ճանապարհս դ ուդցեցեր , ելասյժմ՝ յասյ^ 
րկգ և ժողովի ա պմիախակեացս և բնակետ քիպ՛ նսաս » 
և որպկս ուսու ցից աքնպկս խրաաոեա պնոսա տ |^ւ 
գրեաց տախտակ մի հրեշտաէքն և ետ ծերոյն , և այս կ(*ն 
սկիդրն գրոշն ♦ շնորհեսցես իլրստսՏաչիւր ըստ գօրու^ 
թեան ուտել և ըմպել և ըստ դսրուիմՆ իւրաըանչիւր 
գործ դիցես , և մի ասրգելուցառս որը պահենն և մի որը 
ուտենն • և արա դօրն 9ի գործ՝ մշակութ% նոցաէ% և ա^ 
դօթը նոցա ամնձամնձրսյթը % |^րք աւագաչխ պտ ծ երթն 
են% արասցես խրճիթս և արկցես 9ի ներըս երիս երիս % 
և կերակուրը նոցաճ դինլ և իանդրեսցեն ♦ նստել և սւ^ 
տելև բադմել և ադօքմը նոցա անձոանձրոյթը է և ագ 
նեյիընոցացերեքն մաշէյեայս և գիշերն այծեայս »և ասաւ^ 
նուլնոցա օրկնս դուրրա(3֊ և գշաբաթ և գիիէ֊րակկ է և 

ճ 9ի ժամ* օրինացն դօտ ելածը ե դի ցին • և այս նշանակ կքխ֊ 
գդացնոցա , դի եդիցինա առանցխաւու , ևխալծիրանի 
յաիակոդմամն է |^ւ արար ^ՀաըմԷոս որպկս և հրամեց^ 
եաց հրեշտակ տեաուն« շինեաց վչսնս և ժոդովեաց ի 
նմա եդյւարս իբրև եօթն հագարս ք ուր են մինչև ցայս^ 
օր | ուր և մևռաւ երանելին Ա|պըմկոս է 

| և այլ վանը և կայր %ի նմա արս հագար և երկը 
հարիւր ք որ են մինչև ցայսօր , և գայս վանս ես իսկ 
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կար տես ի • ձև կայր 9ի նմա կարկատիչս հնգետասսն և. 
թափիչս վաաե ձև հիւսունս հինդ , տասն դարբին , եօթն 
օւղաապէսն ք ըաասսուն որ վաստակեն ձև իւրեանց բա^ 
ւակսն առնեն, ճւ ^ բանտս ձւ յադթատս բաշխեն ա 

^|ԱՏ1ՐԵԱ8 1 ^ւհպ/րե \\՝ակաՐ յ\\ՂԽսս^*7Ր% 
մքնչդեո. նսակի ես 9ի \Հկիւթ , իքին էմնգ երկու, պատա^ 
նեակը օտարականը , մքքմն մորուզը և միւսոյն սկիզբն Էր 
արարեալ մոր ուաց գտչցյ է | ճբրև. տեսքն զիս% ասեն * ուր 
ե խուզն հօլն |\՝ ակարայ է \ճսկ ես ասեմ՝* ես եմ՝ ||՝ա^ 
կար է |^ւ նպթա արկեալ դքնըեսնս աո. աք ի իմ՝ ասեն * 
կամիվը մեը ասա չքնել։ իմ՝ տեսեալյչնոսա փափուկս ք 
ղի մեծութքւ եքն թողեալլ և հարստութքր 9 ասեմ՝ չխո^ 
սա # #1^կարեը կալյսստ < ցիս աւագն • եթե ոչ^կա֊ 
րեաքը կալյսստ ք երթավխ ա/լ ուրեը $ |^ւ ասեմ՝ 9է խոր^ 
հ ուրդս իմ՝* (Հեգեր հաչսւծեմ՝ վնոսա ձւ դայթակզին ( 

աշխատութքյ իսկ սնապատիս հաչած ե վնոսա է ա% 
սեմ՝ ցեոսա * եկ աչը շինեցեր ձեղ խուզս $ |\ւ ասեն ♦ ՜ 
ցոյց մեղ ղտեզքն է |քս. ետ ու նոցա փայտատ ձև մարկեղ¬ 
եմ հըուրձ մի հաց, ձւ ցուցի նոցա ղվեմն ուստի ղթաչն 
հատաեիցեն ։ |^ւ ասեմ՝ վնոսա * բերեր փայտ յսնտա֊ ՝ 
Ո֊եգ է ես արկեր ձեղձեղունս և այնպես նստարուր է 
կարծեի թե աոմամաչն փախչեի ունքն յանապատեո 
•քամն աշխատութեն։ |^ւ հարցթ* ցէս% թե գործ 

I %սամկր մևլ ^4 էՀՍ" &Լ պ^ամևայ մևլ հայփ 
Հքակաքփ , ևթև ՚ևա-ևէ ևրըևՏև ի * և ևկէն աո. էս անպ. ևբկսւ 
մամեսա.կ կրօևաւ֊սր օաարը , ձէԼն սա%ֆր պհր%օաե ևաևկևալ մսրսւպթ և 
ձէ* սև քՏևաւ աս.աևչյ մպաաաչյ տ էլ ևկևալ աս. է* ասևն յէս • մար հե 
սևնևակ հօրև |թակարայ* էյ*. ևս աս և մ* յնսսա • պքնլ կայքը ՛է նմաԽկ « 
խ. նէէըա ասևն • չաւաը ՛է րապմաչյ պեմաեկ և հասն ՀՀկէասյ , և ևկպըաև^ 
սանևչ^ պևաա էւ ևս ասևսՐ փսսա • ևս և մւ էլ ն ղըա անկևալ աս. սա» 
էաՐ ասևն էյէս • կաձէհթ պէ րնակևաչ/սէը ասա > էւ ևս էրրև աևսէ պևոսա 
մանկս».նս և փափսա.կս և ՛է մևծաաանւյ լևաչս՝ ասեմ՝ա և մրպկս կսգմկը 
կևալ ասա * Ա»»^ կրասևրն ևզըայը . և թև »ձ կարասյսէըւ կևաչ, աէեահէ 

խ*4 ևս ԱթսևաՐ ՛է մաէ • ընգևր արաստսևմ՛ պսսսա և գավթակ^ 
պևսցէն յէս , այլ էաւրևանյ պսԱսևրաղթև հարև և արապըթև քեսսա . է*, 
ասևաՐ էքնսսա • գՀևայյևը էքևև^ևը սևնեակ և րԽակևսքէք> անդ.։ Էւ, 
նոթա ասևն • Տւրյց մեղ, հ~յր, աևպէ էզէ 4 շէնևսյսատ ան գ% է*, ևս 4. 
սաւ նսյա անսթս և փայաահաաս 4 բքէչ» և այլ էնլ սր պէասյ ևր 4 

հ~3 Ւ-ր+՚Վ. ♦ 4 ալ, և յսւշէ նսյա հէմ՝ մէ գմսւարէԽ 4 ասսոյէ * 
պայս հէմ* հաաևալ աևղի արարկը 4 բևրկտ փ~յ~ս *է գաշաՀ 4 4»4. 
կևալթնակ ևյէը ասա % կ աըծկէ թև ի էաաութե հըսաչքև հալէսղակէ 
փսփփչյՍև* \յւնպըա հարյէն շէա . 4 պքնլ ափսոս և ալ ձև ս.սպսրհևն 
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սմևէթքՏև ասա * |^ւ սաեմՀ սէրաք գործեն $ |^լ աաւեալ 
տերևս արմսո֊ենւսչ չյսւցէ նարս ղսկէղրն գործողն և ա. 
սեմ* չիաոսա • ասրարկթ փէւրտոմես և տար ցպահա^, 
նորգսե , և նղթա րերեն ձելգ^աղէ/չե է |^. ք<^ս ասա^ 
Տէ $******* ե~ գհաչյէ քա խաըե էմ\ | Ա»կ նղթա պամենայե 
համխերաթր. կա ա արկ քան , և ոլեկէն առ. էս ղեր էս ամս% 
|^ւ ես կաքէ ճաք է սրստերաղմե ասլ ըեդ քսսրհարդս խՐ 
ասեչսվյ ղքնլ արդեգթ են վարթնարս % ղի աչլհեոաւպրթ 
աս էս գան , և սորա որ ւՌրրձաւ.որթս են ոէ գան, թյ"քքց 
•1Էպխ հ-արդ^լ •րխաքւ ը^ո-թի * «*.. 

դօթա արարէրալ աո. ած պահեցի շաբաթ մի , ղի ցոէ֊ցշկ 
էնձ ց գործս նոթա • և յէսրա֊ցեասԼ գնաչքէ աս. նոաս աէ. 
սան ել (մ կ ղի արդ կան % |^ւ րաքսեալէմ* ղդուրսե՝ րա^ 
ցքՏն էնձ և ողջանեցքՏն ղիս չոա֊թրԼ * և աէչԱարկեալ ե^ 
րէցագոքն եդչւօրն կրսերքէն 9 և նա եչեալ արսատս նրս^ 
ակր « և միլ սև աո. էս հեսոքր քրէր*հէ*% ոլէնլ էքօսեցեսղ* 
^ յ/՚^երորդ ժաման եկն կրսերն , և նա նմա սմքխար^ 
կեաց 9 և նա եչեալ արապթս եփեաթ ոակաւ. մի ոսպնա^ 
(Ժան* և գարձեալ ակնարկեալնմա եգ սեղան և երէս 
պատցամասա ըւա֊թքւ < |^ւ ես աաեմ1 արէթ Յճսշեսյփար % 
I/4– յարա^ևաԼ ՚^աշէց*որ և չւերեալ ղքրսւժ ֆջղխ ար^ 

ասա ծնյթ *է պկաս իւրնանյ, հայր * ի4– Լ" ասն*Ր. աիրայ հիւոնն » էյ«. 
Գ ԳաՀր* "Լրև արմա*.այ և յ*ա.յի նայա դսկսաննլ սիրային 4 րջ. 

հիւսնլ և դկարնլնարա, և ասնք* այսպկս արարկյ պՒբՒգՔ ^ 
յպահապան պիաայիչքն դի հ~3"՝ Ե4– քք7" ո»սայնալիՏ ^ 

անափ ւ քակնաթա արարին բադսւք հասկանրաաթթ դար սա֊սա*.յի 
նայա , և շիննալ սնննակ նսասՏե անդ, 4 ա անկին դադաթս և դձնսա, 
դարձա իարնանյ . և կային այսպկս դիրիս ասքս, և սլաս. դր բնաւ. դնաա 
յին նղրա . \ակ ևս խարհկի *ի քափ և ասկի՝ նթկ դքնշ կ դարն նայա 
դի աչ նկին աս. իա հարյաննլ փասն խսրհրդսյ • այլթ ի հնսասասնկ 
դան աս. իա, 4 դարա» մերձ էն և աչ֊ դան և աչ֊ աաա. աջյք֊ ղթ դնան է չսպյ 
փխդչէ չռսՓթ յ^պի^ն յադադա հադարդաւ&ե քար&ա/ն «|Աէի » |^– 
Լս պահէյի շաբաթ 4ի և ինդրէյի յէԱյ ապաթիա# յայանել ինձ թկ 
արպկս կէան անդ • 4 յարա*.յէ ալ դնայի անդ աէաանևլ դնաաա * ֆ«. 
իբրև բ֊խէյի դդաա^ան, բային ինձ 4 ա*^ա*նէյին դիա չաէլէա/ն , և ա֊ 
բար է ալ ադաթս 4 նաապթ • 4 ակնարկն ալ էրկյն կրսէրայե է չան էլ, և 
նա էլէալ արաայայ նաաաւ. 4 դարձկր դաիրայն չա֊էչէայԽ ք 4 րԽա*. ալ 
ինլ թասն յան « \դրև էդն ինն ՀասՐ, բախն այ դդաաա% *ի նէբբաւ.աա 4. 
բկյն , և կրաէրն վադհադակի յարասյէ*սլ և Հասա ի նէյթա Հաձդար*աա*.~ 
թէասէբ 4 արար կէրակասր խարշևալ, 4 դրև ալ սնդան՝ նդ *ի նքա նա 
քթապբփ»Քոա ակ"Խարկ աւթթ ա*.ադին , 4 կային չայնշնաջյն է (/«- նս 
աաևք. յաքապ/Խալ կեքփցաՀք, որգէաէք , է*. յաթպ/Աալ ՜ճաշ֊կէ. 
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բպթ է էբբէ*՜ էշւէ՛^ ևղև. ասևն ցիս • հայր , էրթա* 
քի ի»ա.ցե հ>ո % |^ւ ասևմ՝* ոչյ այ Լաս տ Ղ1ևջևմ՝ այսօր % |^ւ 

արկքՏե ինձ պրէոա֊կ մի արւաշոգ , (ակ յայլա.մ՝ աևկէրան 
թլթևաեց 9 և չու. ծին ղաեաղափոե աււաջի իմ՝ և ղջօտքաԱ 
և. կողմևցսՏև ք» մի աս թև • էսկ ևս աղաչևցի ղած ցոսցա^ 
նևլ էնձ գ գործս նոցա է |^ւ բացա*. ձևղոմմե և. ևղի ԷՀք** 
սաաոէկ զոր նղթա ոչ^ տեսան է (ծ* ք և. վասն իմ՝ կարծկթ» 
թկ ՝(• տուն իցևմէ պարթոքց ևրկց ևղքւայրն պէ/ըր. 
սևրե , և յարաւցևալ ածին ղգօաիս իւրևս&ց և ամբար^ 
ձթ» ղձևաս իւրևանց յևրկթտս է բայց ղիս որպիս 9ի .բուն 
կար ծ կին է |հլ ահա տևսաեկի ևս ղդև֊սե% որ իբրև, ըզ^ 
2էսՏե7ճէ գայթ» 9է վիրապ կրսևրոյՍ և կամկէն նսաևլի վև^ 
րայ աչաց նորա և բևրաեոյն , և տևսաեկի ղհրևշաակ այ՝ 
ղի ոմևկր սուր հր և ղին և գգևսն հալածիր և. քևէս պ***֊ 
րը**պիր > և. յաւագև ոչ^իշիկթ» մևրձևնալյ | ս. իմ՝պայն 
աևսևաալ փաաւաա֊սրևցի ղած ք և իմացայ թկ փսւաղեր *ի 

ցպթ 4 բևրևալքսւր արբպթէ էւ. իբրև ևրձևյաս ևրևկսյե, ասևն յիս . 
կամքս գնալ, հայր տ է*, ևս ասևմ\ «շ, այլ ասա ննիևյիյ » է», արկին 
մահիճս ինձ մէ փսիադ , և %սյա ևրկսյսմեյն մի փսիադ , սր կ նաճայ . 
4 լսէ-եևալ զդասիս իէ-րևանյ և հանևալ ղինդս*.ղս և դին ընդ սնարի*տ 
4 աջէրյ1*. ւ«***ձ*3#* *>«*«» ՚ յայյ՞հյ^^լ Ւ%ձ ւրր*» 
նսյա տ էէ ահա բայան աս. ասա աղբ քյՒ^ » ^ 4^ *է Հէրայ Հ*/<* 
յ^ր&Ւյ • և «՚»*^ աս– քթրև ւ«ք*–»ք*հ *լ աևսանկին ղա/ն 
էՏ*"՝ Ե1– հքև նպթա թկ նիրհևյի ևս, խթև այ ղիսղ կրսևա 
րսքև ա*ադն # 4 յարսսյևալ ղդևյան ղյթևմս 4 դքյեդա.ղս իւրևսձյ 4 
ակին դօաէս , 4 համրարձևալ պձևսա իսրևաԽյ յևրկինս աղփթկին ան֊ 
մ*ւսւնշս • 4 ևս աևսաեկի պես սա, 4 նղթա ղիս •« աև սաևկին է 4 համա֊ 
րկին թկ ՛ի բո*ն կի է էւ. աևսաեկի ղրաղմհա.թք ղի*.այ սրյիրրև ղ$լ֊ 
մևիա և ղ2քան2Հս փ արկին ղկրսևրասն , 4 սմակթ ն սակին յևրևսս նսրա 
4 սմակր յաչբ նսրա • 4 աևսաեկի ղհրևշաակ Խյ սր սանկր *ի ձև սինն 
ԱԱ*֊ր հրևղկե և պահկր ղնա և վարկր ՚ինմանկ ղյևսն . իսկ աա աա.ադն 
թնա*. »ձ ի^իկիև մևրձևնալյ էւ իբրև մնրձևյաա. աս.աւ.օաե ք ըեկողթևև֊ 
յան ղարձևալի մահի՛ճս, կարեկին ղարթևալարղևհթ ղիս , 4 ևս այս֊ 
պկսյոայի ղիս թկ արդ ղարթ և այ • ղայս և նսրա յ սայիև ւ էւ. ասկ յիս 
աւադն ևղյրայր . կաիքս, հայր , ղի ասասյսւտ ևրկսաասան սաղմսսս » 
Ե«– ևս ասևմ. այս , սրդևակբ * է«. սաղմսսկր կրսևրն ղհինդ սաղմսս , 
4 յամկն սաՀն հևյ կրկնկր և սանր է և մի ալկլոա.իա ասկր. 4 ևլանկր 
•ը–Գ~ր հրղյ 9ի բևրանոյ նորա յի*֊րպբ~*չի»֊ր ևրղ.սյն 4 ևլանկր 
յևրկինս . Նս/եպկս 4 «4«ք> ևղրայր միել ևրդկր , ևլանկր սի*ն հրև֊ 
ղկն *ի րևրանոյն 4 հասանկր յ և լակին ս է է*, ևս իսկ ասայի փպթբ ոաղ^ 
մսս ՛ի թիա. , 4 իանգրևյի աղյթս ՛ի նսյանկ և ևլի աեաի % |աք նղթա կրրկա 
նևալծսմնր լյւաավմք մնային և դարձան *ի սևն և ակս իպէև անյ ւ էէ եա֊, 
նևսլյ ղի սաադե կաաարևալ կր , իսկ ընդ կրսևրսյե դևս. ևս պաաևրաալ 
Քքև դկթա է4 դինի սա կա*. ա*ս*րյ հան դև աս ասադն ևղրայր , և ղքքեի 
ասադին ևրիյ ասսսրյ վաքսճանևյաա. և կրաևրն ւ էէ յսրժամ գոցիև 

□ւցւէւշտճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 



480 *ԱՂյ1*ԱւԱ1ր8ԻԹԻԻ1և ՀԱՐՑՆ 
կատարելու. թ իմն եհսա , իսկ ընդ կրսերպն դես պաաաէր^ 
րսպմէթյ դևթե է 

|*01) ^տւքաք ւ»ձ Գ"էՀ4յ մատեաւ. աո •& աւօալ 
նել սաղմոս ք և լուեալ դասածն ղտաՏ/ն Հթան և 
աապմոսին% ասացի թե պահեցի դճանաաղարհս իմ\ երկ^ 
րսրդին սՀնսացեալ գնաց , բաւյսմրսնանալ ասա^ 
ցեալայսուիկ միով բանիւս , կ արասցե դաս 
1*օՀ օսաձէլտ և դե ալ աւանդալթ* դբտմմմ 
ըեդէքր վեցամսեայ ժամանակի անցեըր սլտեսւմնելդնաէ 
պատասխաներ՝ եթե դրան սաղմոսին չև ևս դսրծաէա.^ 
սալ « ||ւ4ա ուրուՁե տսւեասլոսկի *ի սնունդ սոլ 
Հաաաց և աասցեալթե թսւեա որսլյՐ ասան՝ասեր • այ 
թուելցլ պեպր ալ էրն % ի) այս ղկ^սոժքսա \թս^աաի ե֊ 
պէսկոպոսի աղաշեալ ե$Է յանապասմ~նյ\ Պյլերսանդրիա, 
ճւ տեսեալ անդ կին մի |()նեատրոնիկոն՝յարաասուա հա^ 
րաւ. ւ |Կրք մերձն եքխ հաԸ9^աԼ լխդերարտա^ 
սուեաց 9 երկու, իրր > ա«է» շարժեցինք մթենորա կս^ 
րուսսԽ , երկրորդ դի ես ոլ ամւփ»Ր այպրթմն փ*յթ աո քի 
հաճոյանալ այ որրան նա դի հաճոյասցի մարդկա% դադԼ. 
րալեաց * 

|^(| է) 1 այլոՏծ ասեր յաղագս նորին երանելւոքն |\«Հ 
բոսի եթե ի բադում* աժս աղոթեր ասելով* տեր է ժի 
փաոաւորեր դիս յծրկրի • |քս. այկրան պասաւակամն ա% 
քար վնա ասստւած և փասաւսրեաց որպես 
Հանդի որպես դնորա երեսն ոլ եր տեսան ել քի փասոաց 
երեսաց նորա դոր ետ նմա աստուած 9 այսպես ճւ «ա 
Հև*քն շնորհ կառ և »լ պթ կաքկը հա/ևլէ նա ՝ի յևաթ> 
աւ.ու.րս նորա« 

լ^ՕլՈՆ »® միաքնակեաց մերկ դիերն ոլերբեր եր 
սեալ ասելով^ անվայերսլ դոլ միայնացեըյքն մերկ ղխք 
մարմինն տեսանեէ ւ |^ւ երբեմն ինդ գետ մի անցանել 
կամելով^ դանդաղեր մերկանալ և աղօթեաց աո ած 
լինել նմա անցին ոլ 9ի հատումն կամացն 9 և հրեշտակն 

ոփքանթ աս. հայր* |քակալփ, աա%Հր ք *Խ%Խ–կա %ոցա և ասեր* 
4"/^ ևաեսնվթ յաԽկձեշ օաարաշ ք 4 փա*.աո.պեցէր |)^ 
գ»պաա2Հաա% աէՕէևաքյԽ բարձր ար տ 

■ էք *Տ յ "րթ՞Յ* «ր ♦*>*&* Գ«49* **» է*րք» •* "րյէք ւ»* 
4 –«էր՛ «4|> . փ փաա.առ*քԱր պՀա յևրկրէ . Է/«– քք փառա, 
“ժ-3 Հ~ –լԼրՓ– ./*<*••*–ր– 

է*ք աԱք ■ 
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<ԱՐ8Ն 481 
րիոխևաց ղնա յայնկոյս դևտրչյն է ||ա մանուկ դոլուիհրա֊ 
ժարեր յաէքուսնու ի) ^ * բայց իբրև. ոմանր ի կամողացն 
յորղ֊ք>րեին ոչ~ (Ժ շնամանևլ ղամուսնուքժի , առ֊ 
նուլ9 հալաներ ճւ զայր յամուսնուիձ ի ւ |ք\ւ ւսնդ1քէա յա֊ 
ռադաստ1քն առևար զէլոյսն ճւ ա&ևալ յօքժանոցն սաիո֊ 
բա կան հռչակօրն , և. յևաոյ ղնացևալ պատշաճից նոբա 
առնլորքղ իրս աո. արն՜ լականս զոր աո. կորն էժ ացիսն (Ժուղթ 
կար դալր ճւ առ. ար/ուսքէնն ք ղառարևլդքն աո. ամուսնա ֊ 
ցևալսն պատուիրանս մևէլներ • էսկ բաղում* ք*նչ ճւ ալ1֊ 
աստուստ ի*~ր յաւևլևալ ուսուցաներ% որրան ամուսնու֊ 
(Ժիւմն ունի բևռինս ք ճւ ղի արդ չար շար սծտ որ է 
առն ճւ կնոք համւսվարուքժ իր ք ճւ որպիսի ևրկուէտ ղյդքք** 
ընդունին » ճւ ղչաւ 9ի սնուցանևլն յաւևրյյր ղչոարժան֊ 
ա/ունսն , ապա ճւ ղաքէ– / սրբուիժկն դթաղրյունսն 9 ճւ ղք՚արդ 
մարուր րիսրրն էրն աղատ ճւ անշաղաիրևլի ճւ յաւքևնայն 
աղտ և ղու(մ՜կ արտարոյ , ճ– ղի կուսուքժին առաքի \սյ կալ 
առն ե է () էսլսոսիկ ճւ այսպիսիս բաղումս աո. ամրո.֊ 
սէքյմն կոյս գոյով ասացևալ հաւանևցոլ ցաներ ղնա հւսն֊ 
դևրձ ինտևամբ /առաք տան ցմիմևսսնս դոխ հրաժարել 
յաշխարհական վարուց ւ | հլ ղալս ուխտ ևրկոցունցն և֊ 
դև ար 9ի լևառն որ կոչի | յիտրիա՝ դնացքքն ♦ ճւ անդ սուրլ 
խնր ժամանակ հաիւսնևաւ րմնցուցևալյք ճգնարան ունեին 
հասարակաց , /»լ ունևլչսի խիղճ՝ ղարուին ճւ ղիդքխ » 
գոլուէ^ըստ առար և լոքն՝ տևրամբ » |^ւ յանցանևյ ոչ բա֊ 
ղում* ժամանակի նոր հարսնն ճւ անշաղախ կոյսն աո. | ^ 
ւ/օն ասաց • օչ </ա/^՜/»ւ> 4՜ » ասե » ճգնաւորխն ղդաստուքժբ 
աևսանևլյիւրում*բնակարանին ղեղ֊ ասնորոյ էժուեր 
ևրկոցունցն ղճդնաւորուքժին առանձինն առն և էշ և. այս 
դարձևալուխտրս հաճոյանայէքն ևրկոցունց • ճւ ւքև/խևաէր 
9 ի ւ/իմևանց այնպես յևտ այն սրիկ ղվարսն առնեին , ճւ ^ 
բաց կացևալվ* 9ի ղ ինւոյ և 9ի ձիիժոյ , բայց միայն հաց 
չոր > ճ. ղաքն ևրբևւքն յևտ ժիոյ աւուր , ևրբևԺն յևտ ևր 
կուց , եր ղի յևտ բաղում* աւուրց ուտեին ւ 
մոնայ դհոդիս յևտ մահուաՕն վևրացուցևար ի հրևշտսՀ֊ 
կաց որ ըսա նմայն վար և ալ ղկևանմկ նտոնիոս ևտևս 9 
նրպես ասե 9ի վարսնթրա որ | ^յլխրսանդրսլն եպիսկոպոս 
\^ձ(ժսքեաւսիոսէ՚Հյախսքնձևցան դվարս Ամոնալ և. այ է Հ.ւոյ+ 
բազումի \ն– ըստ կողմաԱնԱքաւք \քիտրիոյ լևառնն և 
ի^այ 9ի բադմուիժևնե միպքնացևլոցն ։ 
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էրրեՅն աբբայն ^ՀաՀ&ՀքէպՓցք 

յասաջադրսէ-թ եամթ աբրա/ ^ՀամրօնԷ ւ աս1քն րնՊթ 
ծերքն • ասա բան ծգբարցս , հաց՝ • \ֆ*–նա. ասկ » ևս պք 
երրկք եղէր Սքլեմ էֆէՀքնակևաց , պըէ էոևսէ ւ/ԷսքքնԱէկևաբս 
սցք նսաևալ կքէն ընդ էս երբեպ> յանասբաաիքն ՛Է սքր%ֆէաքև 
ԷՏ *Է \^կէ»֊թ ♦ բո&ադէէէսւկէն գէս ք/աածավժ^տն էմ՝ և. 
սթսէքքե* դնա յալս անոմն ւսնապաա և. ակս* իժ կ ք%չ֊աե^ 
սանէքես անդ > |^ւ բոէնադաաեալէ մսզսծա-ԷՅ-ք անափ 
դադարնրէ գհթնգ ամ, կաէծելաէթկ ՛է դէ*–**ք է* է 
յսրժամդադարևպյ մաածա0է էմ, դնաչյէ յանապաս/ն 
յքֆե֊ քտէ *"նԳ ւթջ«պթկր կղդէ քէ •%Հ^րն»%գպք/6> 
անաԱոՀկքՀ անապատի և. ըմպկէէն ՝է նժանկ * |^է– աքհա *է 
մէջնսքպ երկս*. արք քՀք* թեսէ » 4 
անձէն էմզ կարծկէ կթկ սգէր դէս*ք ե% »*|/*“» էթրև 
տեսքն գէս դարհա֊րեւպյ է/օսերսն 4 ասեն ♦ մէ երկքնչէս 
և Ժեք մարզիկ ե*ֆ * (/*- սաացէ րնսսա ♦ ա,սաէ և կէթայիր 
յսձտասրսաս < նդթս» ասեն, ՛Է յէաթպեէսէն եվք » ևգէ. 
աս– մե՜քլ &պթ* ապդմսԽ է եկար պրր.*. ահա յտս«*«ած 
«ւ»«Ր կ մևգ֊ էքքսջր ՛Է րհ&լեգէպթամ 4 յի– 
թկա$Էք Հգ^րցրէ* ցիս 4– ասխ% • որպկւք կևպյաշԷւաքՀս ♦ 
դաք Հ"*–^ ՛Է Ժն^ե"– Էնր կ– ՓէԷէ՚ՀրհԳձԷ****** &1& 
քն-Ր « |^է ասացէ ցնոսա . պա ք ^ ե" հարբի .$սսա , ^ 
պկր կար կ է%2 քէնև^ յէպխսկևաց է |յ«. նոթյա նք>քևն , ե~ 
&կ "լ հրաժարես յամենսվև պշքսարհկՀ րլ կարես քէ^ 
^•հ,.մէպքևակ1ո^ք ։ 1/^՚ ե" ակար եք, և ղլեմ կարպԼ 
է&ելԽքե էէե^ղ^ս սակն,. կ@կ դկերկս)ր*ՆԺ~ 
^ելէրրե յ*լ, դադարեա ՛է *ենեակ,քս ե 09 ՛է 
րպ/ Ժև՚րրց քԾք*.^նրցի^ոնա՝եթ կյ^րժամ/քխիձքխ^Խ 
հլ (ոսսսսսդր , 4. յսրժամ՝ ՀԽԷ "*^4 Ւէճ“հ^հ^քք 
Ժնէկ ժարժէնր ձեր * |յ^. նդքպ պսեն , աքքքար ած օեաջկ֊ 
“նութրն էէրաէ գի ոչ^սաէւաւխքէե պԼաապքմնքքսֆ »՝ (Հք 
ես վրան պ/սսրէկ ասացի ձեՀ եթ կ Հլերրկր. եւք՝ ժէպի. 
նակեար ւ թրդսւէքէւն արարեք 

• Շէ էրբևՅն հայք,% լ|՝ակԽրիկ ՚ք, \)կիէ~~յ ՛ի լկաա.% ^արքւէյ ՛ի 
շաաակ հպ,% պաահայք, 4 աաԼ% յքեա եևրջ (ՀրքՀՆ . աաա ճլր հօցր , 
թ*ձա խրա*աև . իսկ Նա սակ . սչ կսրայք, քթրել կր&աա-Աք ր այլ 
կոՀեա<.պ,ս ^ աՆմաը&ոյ նախաՆձկէՆ վաքթ+Հ թպգԱսփ 
<րաէՐ ՝Հ խպ,հրզՈՀ» յս,զթԱալ Աքի աՆգ աևաաՆևլ դքՆակիչա Նսրա, 
պչ»ր աէրսէրալ պար հա. րԼ/յա/ հասն անմար էէՏւակաՆ վարածյ նայա • 

–*^ճ. •է*"/»– 4– , 4 «լյէՓՀ խրԼաել զձնվ ար պլ Տքրկյւ 4ք–*֊ 
Նասարե ալ եէՐ ևս , ^անդէ աևսէ կրփնասարա * 
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յքՈք*ձէրս$լ ւսյրոՏքև ձ^»> պբ ար մահի ձրղև քրպիս^ 

կսպոսա*իէէր փրպեշս պաամԽարնմա % 
բա/շ էր (ծտև*սնայբ*սրևալ^ պպյն * (|ա^ » «^էէ 
<ճաճ4լ^ նէքտիեե սէեապսաաԽ *| յԽսասէրայ Գ աէրսաՏհկլ 
^4 ք«յք ^ 4«յՏ»»^ ւ* ձա+ա/կ 
ռևար սակաւ. մի պէսքչյամաս։ս և. սաէլաւ. քու֊բ * | \ւ֊ իբրև 
գնայի աւոէ֊րս չորս յսնապասն կոյս և եքևրա/քա րն ծա^ 
խերյաւ. , վարահէալէի (մ է ԳՈՍ^^“ 9^3 * 4^ա9€Ա ֊ 
չերրևալ զիս սակաւ. մի ղօրայայ և գնայի դարձեոհրւսյք 
ևս չորս աէ֊ուրս աէէաս֊աղյ և յոյմ ւիոա9։գերար^ի 4^աԳր 
յոյ և *ի ճանապար^ ե/հ* սակաւ. ւ/Է» ներղասրէոևյի և ահ^ 
կերար կայի ՝ ի գերանի ւ երկեր աք ուեն և մաւոամբ իւ.^ 
րովյեերրձևար^ի շլրքմ ունս իտՐ^ որպկս բմիշեյ յորժամ՝ դև էլ 
ար կահ ի էյ եք ք այսպԱս %ի ժամրոն աիսղվաղակի Յքէ0էս3"/3 Ղ1,ս 
մինչև, ոլգիսւևալ ի»ե՝ (մեք աշխաաեոսր իչյերէՐ։ 
րև. ս է էր սի զզօրուքմին որ էրեի» ինձ յ օգնական ու. (մ ի , յա֊ 
րույևար գնայի ըհդ ահա պասն % | \բրև ահչյին այլ ևս 
աւ-ուրր չորը , դարձեր ար ՝ի ակար/ս-քմիւն ահկայ • իբրև, 
հաւ/բարձի գձերրւս իմ՝ յ երբ կինս , ահա աո. աքին այլն որ 

ղի ս՝ Լկն դարձեր ար և օծեր ար~ մւսաամբԱ զշոր֊ 
քՅ^անա իմ^նգյհմամայն գրրայէաալէրղէ * և. գԱսնյևալ իմ՝ 
ընդ անապատն աւ֊ա֊րս ու֊թ և. տասն , ասրս գտի տա^ 
պսոսպր և ,պրմալձնի և քչր֊ք * ահա սայր ո*& գպ/ր յ 

• IՆ+է ԽՀրսթ* ար ևպխկսպսսՀԽաէլ 4ք ^ագս^քե Օթ~պՓ*պյ. ^ 
մԼյայ ԽրրԽՀԽ մասձՀր ՝ի ք»պվն **եաէպաա ա%գ ար Լ\ սպյՁե ֆփրէի* 
ա+ # ԿՀՀ "+Հթ*»+ <փպ>յխ~յ֊*Վ*ֆ 
ւծ* –±ֆ՝մ*Գհ եէև օԳհ 
չչ+իՎ, 4 հեթպյ է*Գ * ^ Խէ* ~**՝*էէ 
ՀՈ** պրկսահայ ՀերաՀ*պ*փՀ՝ Խէքար+ Խ սկսսյ հպրԱլ թՀ քք*&«<և 
որհր*Խ »*»4 ք*–յ4 
ե^չսյա «4 4 է –է 

**էրք յ*րԱր ^հէ* ^ **■» րտր 4-^4 4 
պր-ՆլևՀ ԽՀհ առիա Խ ^^03 քք՝«֊՚«*» 4^ր **&-*-*+ **** 

ք^11*ւ»«ք»4է^ր“8ւէ> 
րտ^^քոր ^ 
ձ^։ 1*4 4» մ"***#ևերէՒյոե յ*+–պ– 
էԹա.աարա » փ րաբԱէար ԽկաքաԱյԽսպ֊ սեեկա<թ* ք հասֆաքձի քՀԱա»յէր± 

4որէ444 –*4* *ր է#*հրյ& էք* է+է֊ո/թն՝ 
^8 ք* Խլարար \պԽպՀ»՝րԽԱ ^ 4 

4*՝»յՒ *ԱլԽ+է«ր» “*4^Հ*^4 Ւ4 կ+էեաբՀմե քիշ, 
ՓԱաաեԽ աՀտրյև ք4 Աք ^ 4 Փքքփ»ր և սրմաաե Խնքա 9 ևաԽփ 
աիսնգսՀր+Հ^պյր կա%գա* և հ*րր խր Խթ աԽնա^ 
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"ր9 հեէ 11ՒծՒ–Ո V1”*" է*ր Կր՝>* հ^ցԿպյս՚&ճևթ՛ 
և դքոՈտև ահաա֊դր տ Բյււյք ^ւԼ ևաոէ-ս դիա, սկսաւ. 
ղոքմս կաէք և կաաարէրողյջաղաթ^ է գամ^մե ա*ացևաալ 
գքաաՈք փսաԽ քձՐ /Յ* մարդ է բա»մւ& հարէրաալդձէր֊ 
*ւանձ իմԱկ հարշա&կր ցքա և ա*սկր± %խՀ՝Գ *տ^հ • 
տակաա.քքե կէՀեգասք* կ ապչէ մարդկաե ծ և հաչա&ապխ և, 
ադյժտՐ դփրադյ^ալ1&է Լս-՚է» աաաքի՝ թ>կ վր*& ^էք » 

ծւաւաքէր , »»ւրբ •պ^ակկգթ ք **1ոա*.ն ^էրրաք Տֆփ 
բա/ցհարբձդքեքխ դադարէոբց ՀարհօՀ& բսցց դ*ւ 
սաա խձ ղիարդ Լկիր աթր * ^ հէրծէ*1որ,վ Լ ար֊ 
սաաուևրՎյակաաՆ ՝ ասկրլ ա/ապկս « էէւ էրպխփկապոա , 4ւ 
՝Հաչածաճա*ւքն դօրաչյէատԼ և բազում՝ սաՏէ>ֆաՕ»այ Պի վէ^ 
րայ է մ՝ &կ1րա»էչ և խՐ յլ կադադ^1րաղյաո^1դյթա/^ս6աաքե% 
պրՀԿՒ • 1\րր/Կ*^ պյ^՚Փյ^^ *֊ 
դո/եպր կնա֊քմրե ղպրարալ՝փ 9 ա*սձամբ դաԱՏ* էրա ու.. յաՏեափ֊ 
սբասա յաք* ՝Է. մահ * և. աչս էթԽա.ասամև և. խ*Խ ամ* կ ար 
բ%ակԽս»լհմ՝«ւատ՝քաա❁աոէՓ$ևրաէԱ. ադաչքևրՎ֊դՏած դի 
թոդու^ՀԱրասչյկ ինձ .. ^ ղէչևսձա քաք* յաքէՏէէձ^Ա-Աք» 
ևս։ ած ։ | \այչյ ւ/իւիի աէրա.քէՀ> քՅոդո%.իՅ–% Աք էֆ «Լ։. 
^ մինչև չչբառասաՏւ և *ւթ– քՏՀ > քւայշ յօքյսմ՝ աէֆ 
.քխիթարևւյսւյ . |ս .//քեչշևա («ք/* “*»4ք * ./•՚^ք՚ր^ 

մնդ311հք ի»֊ր*յ ».■ Հ՝Էի * */•■*$* –*Հ. յ*Ս* * 4 
էրրև ղոար, & էր աևաակ %որա ահարկու, և պրանշէլֆ • է«– ֆքթրև ևա1ք* 
ղէ» , աա. Համայն նկայ յադաքմ» • ձ է թրև կաաարևայ ՀամԷն%, ծ֊անԼաա. 

"ք^^էրու՛ ^ ^– 
**^4 հարշսձէէր յէա ձ աաՀրճՀրպԷր ՀՀք(* կամ՚—֊ա. 
*ք * *•*+ քՍ* 4 էՏ5^ 
**՝« %յ> **-»»*•.> Հ*>~» րրՒ–*4&՝ •■*•»* /*-* *ր+%ր& 
՚ԽաՀրալ ապ խ. » ^«4 ***^^ ^ ^ 

շքչՀշ֊ք յ+նապ*,** յ*Հ/ք* քակ ՀաջաՏաՀք Հրխպթ*± 
է*ւ1ր ^ -րէ |Ա 

Հ՚ղբչԿր, &Է\»ւա*թհ*»ր՛ ւֆՀէ» ք&թկեշպթրՀր&ԽէՀաապ յադ» « ^ 
Հպ*է<հաՀադքր~յ քի Ւպ**3 ^ք"* 4 «^4^ ^ՆԷքխքկպ^ 
սրա ^րէ >«»՚>ւ«*յ^ »՚՚& քաւէԱյՏ շՀէրջարև&ւ ՀԱ՝ ւ*^. 
ք-ք-ճր-^յյ^֊^» Հպղթւ+լ «*^*4*։< 
▼<«4 ""*^^^^ ^ տրհ+սՒ է~ ^ ^4՚^*լ/ք Ն«^^»»* 
*#* ի^+Տ^յ– .4 ^ՀօրՀաւՓխ-ն*.քք,^պա֊քմ^հ^յաՏԱւ 
$աձէաը Խքի յ\թհք»ակաաս Հյաք»ք ՝և>աա*հ»ՀԷպՀաաչ-էրմէ՝ ճո».^ 
1ւ քԱ» –/^/ւ խ»սաովա%խՐ աա ԽհՒ , 4 4<^ւ^ոէ4^ դձԼէ^ա ք^էպրԽէ 
թոզաւխֆ յոձո/անայ խՐ»յ* Ե** Խրև*էՒ՝** **•*• * է^ք+^ք ^ 
էած յԽրմ^Լ%Էա3ս յՀրգսձՀ է այլ թքպր+Փք ****** *^Լ ***# 
չքրաաւա»^^ և ++ՀՀ ±Յֆ֊Հֆ ակ յայաէ քւք^էափ /Ա 4^4 
&^**&ք^կրցՀմհց՝> +փ&*»ր1*օ*9՝ի |^ւ>#ր& 
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յասրու չյհար ըհ(3 աչյաւ. արտւսբս և. հկաւյյաղօԼ՚ձ ս • և. ^ 
ր քլ. կաաարհրադ պչսղօէձ սն% հ/Է* աո. էս , էւ. էւէ* աոհսհալ 
ղհրհսս նորա էչչսր<Հուրհչյայ և. էէսւոէսայրսւհչյէ , ւէսսհ ղէ 
ա Լսի ղիլ,հ սս նորա որսլէս ղ^ուր •և– նա դ արձ ևէսլ ա^ 
սազ չյէս ♦ <//< հրկնչքւր , վասն •մ՛ ւո1՜ր արւէսր/րաչյ դթհ՜էր պա^ 
ւոհէ ղւ/ւսրտ/Էնս է$ք՝\ | էրրև֊ լրւհաչյ 9է էւօսէրլղլ, սլարղէրաչյ 
գոտս էւր ճւ ղձհրւս ճւ ^անդհաւ. տ |^ւ էւՐ յչակհալ ղ/է^ 
րէարնն զոր ունհէ , ղէյ/, սն էնձ Լձ ողի էւ֊ կէսուքն պասէհչյէ 
ղմարմէն սրրոյն ճւ հր սաս Ղ$ոՂԼէ հոՂ5^։ I#՝4" 
ղէչյէ ւլէւս , աաժաւ/այն չորանաս արէ/ւսւ. հնէն ճւ ւոաղչս^ 
սարն ասհ-րհ-չյաս • ճւ է*Ր լաչյհաէ աղաչհչյէ ղւոկր ղէ I^IաV 
^4 ղարւ/ասհնէն ղէ կւսաւսրհւյէւյ *է սւևցսոթն ղկէրանս էժ\ 
ճւ »ձ նէսյհ՜ըաս • խոր՝^հչյսչյ աո.անձէնն և. ասԼո/՝% հէձ 4 ոչ 
հն կաւքէ այ ւ | \ս դարձհ՜աէկաչյէ յադս էձ ս էս դհսսյէ յո*շ֊ 
իւարհ > և ա<Հա այրԱ որ յ աո. աջն ղօրաչյուչյսյսհր *Ա,ս * 
| յ*ս այսպհս ժամանհչյէ դար ճւ սլասո/Լ լ հղլււսրղ , ճւ 
զչոչէ՚յէ ղԵոսա ւ/է անյոյս լէւեէրր յէւԱրհաԱւյ ք ոքքԼ հաէ/բհ՜^ 
րոսքյ հաէ/Է. զսսսնհէ զչոծ % 

քԿՀւԿւ ժՊհեՀ Հրւրտ IIV 
•Խ\ քք-ՕրԽ**^ 
ա6*ջ,իշքպմ. է(ի և աապպքլկՀՀաագձշ<#,ձք**«ք 
թա^է/աէՕքպըյկաէ/քքւրէպւ ՚ աււԱււէ^) *սա°է^ 

**♦՝* 
. \ « * \ * .» •. 

# \*« ։ V ° 1 ՚ » ՝ 11 * . I * * ։ * *• .* V՝* ՝“՝ ՝* * . ■ • 

յսւրոա֊էլե սար ւէսէ֊թապԼս երսարսասաբս և ե կայլ յոաղօ(9 ս ըէաղ երկար ժաժ1էէ 
և կսասաաոչահ սար զսաղօէձսն եկն աո. էս : իս// ես էբրև աեււէ դ1$սա , րրաւչւ Հու֊ 
րեչլսչյ յոյժ , ղէ հէն երեւտ նորա լե ալ էբրև գփ՚Հյլսկն և էն^րհ ււղ9Հ1յէւ ՚ 
փսՍ/հր * էլ էբրև ես§ես դ1>ս պչսր-Հոա֊րեար , աոկ էյԷո • է/է 
երկնչիր , ^ ակր ա ո.արե աչյ ալյշե էր (9սոլեր ղչքարժէն էւՐւ էւ էրրև կա֊ 
աարև աչյ զյւահս է*֊ր , ըհկ*որքեեչլաւ. և պարդեաւյ զձեոս և ղոաս էւ ր և 
աս ւ. անդ ե սէչլ ւրՀ ո դէ է*–ր ՛է ձեոս աեաո֊ն և կասաարե աչյ ղկեանս ղչսյս է 
|ակ ես ՓէլոՆաէ էմաէ սլսէտեշյէ Հանդերձ արսոսսա֊օր դսոԱրր ւ/7սրէ/էն 
նորա և ք. դէ ՛է դերեդմանէ , և էսկոյն արւՐաւ. հնէլ»ն շորաչլան և ազբէա֊րն 
աււյհ չլաաեււթեւլէսւ. և աադսո֊ասրն նորա Հաակաեչլաւ. և կորև աւ. : \ճէ*կ ես 
էբրև սւ/.սէ զայն՝ ողբաչլէ յ»ւ/</ , և քոնդրեյլէ ՛է աւաեաոնե սա ալ էնձ րղ^ 
ջուրն դայհ և ղարւ/աւենէսն , որպկս ղէ սանդ կաոաարեչ^էչյ դսաւուրս է$ք\ 
էլ էբրև ոլՀսանդէպեէլսչյ էանդրաչյն է*եոյ % ծ՚անեսչյ դէ որ կէն աաչյն կաաքբ 
ՏՕյ • և արարե ար աալօ(9ո ե չէ դար սա սաս ւ էլ սա Հաս սայչաէա սալն դարձեալ 
ե կն աո. էս և մերձեալաւ ՛է շրթունս էմ՝ ւ/ասասո/բ և հհ/»»/ , ա/էնշև 
ե կէ աո֊ ե ղրաաարսն է աք՝ և պսասաժեյյէ նոչլսա ալչւայս և սասսաչյէ՝ մէ և բրեր» յու.^ 
•ասաՀսասաէչ ուա/հբ , այր ՀէսաքրերՈւքձ ե ասմլ\ է^՚ք-քեր ալած՜% որ յսա ,Ո/հսայն 
ժամ՝ դսսսնէա Նա»&« ^ ԱԱ^Ո . 

□ւցւէւ26ճ ե7 Օօօ^Խ 
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«ա–ւ«|Տ 4 I–է ♦ ^հնԱալեա՛գա.%ք^., պր ւԱրաԽր^աաԼ 
Տրր, Տհչափ, կ ոպրրւճւ.թք 4 ււ4ք ււ« քօա»«ճ^, 
սքր**.թի\քթ, ար քքէրեաէձ* ՝(* պատաքԱէրյկ ՀապաաԽա 4 
քԽդաՀեխ 11^4, աքաաՀս^ահաք.թխ%4Աւս*այա%կր այ » 
*4 « սԼՐաՒ ժր> *ոէս4> .&Գ ^ 
էթահրխա^թէդ ւճպրրևրար ՝ք> րաքո*Հ չէաքևացդ . «քք 4. 

/։<( կէ~ֆ» "6րԼ& էէ&Լ%0&6 * աթկաէփկ էֆ աաձՀիարքչ 
* է^*^ււայօէ^ է&ԽՀ էՐ՝ժ,ո5Գ * 17*4 ՒւՒա^. • 

թկպկա. ՝Հ հ*պ> ացրփէՐ ք—կ^լըւր թալ/ձպ֊ հոաաաաա^ 
ա ճ ճ « ւ ւ «V ք է « ճ ա ա ա « 

«ր *-. •- յ ^ 
քք4^** "քք^Գ ւքրքաաաԽէրւ*) պ% յճւդաձփ 
*^ւ* –ր» 1ր^**է &էեր # •** *»*^ք 
Ար-֊տԿ էՒ» ք^քքՀ. գ/սաԷՏպակ-չա. 
րֆագ 4 յաթէճթ արարեր ք»»«*«ք»^ա 1-էք^ա^ 
ա-րախպրեէ ^ «9Տ( +&••֊&**՝ < 
րավհեէպԼ աքքՀաՏփ եպխ աեաաք+լ քրրաակերգ 
բժշԷաՀՅք ք#»44լ յթաաացթ, ք^լ 4 ^ 
ԺՏսքես՝ աա.նեէՐէ |՝հ*4 ծերն» ^1»լ կաէ/քա է |\»4ք ֆշիա&Խ* 
(է&եԽՐ ււքւ I* –4է« «ճ^/ ^ԼԼաճա» 4-«*- 

4– պքրխա&ևա/ր * IV* 
44|>4* Գտ*Ժ+9 4 
**կ*֊թ%, 4 յթրեփաՐր–շի։ևր՝ պ^խ չարխՏէրէ+Հխթա. 
՝ք*+քհպ*ՀԱակ ցԱ*Հ^կ, պիաեաանԱՐ քթէ^լափասւՀուչ 
քքկալ <պՒ*Բ՞ "»ք քէ«» աա֊ա֊րա^ Տար» 4 /%•&/*** 
Էլաէխասոբ թագաւորքքև է ք*շխա&* • սրպկս կամքա է 
կ*ձ* խՐ էբքձամ՝ կքմեաասրխք% 
4*^ ամե%այ% վսձսբէաքդ տևպէապաշթաՀ^թէ + զքր 
վէաբսձզ» շէրե% աշխարհակաքտ էրն, ^ քհգսրծ՝ այ է 
կէալ* ք<ււ ^քա ^ էֆս^ա%ակթպցս%ւ % զի բազւ/ձսթֆ 
մեղայի* %ք* հնսպաֆէդս%( ՝ էն դքււրաւ. թ^ին * դնա դու. քէ 
^սւ^աւ կամԳֆֆ սուրբ ||օ^/ կաւէյՀ^րաշխաւորսն կամ՝ 
$ II "էպմրնոցե I ^օք իշխանն » կաւՐ ի լհրինս մօտ աո. 

և. ջ*հփլ էմԽյթթա*չֆ*հ է մ՝ զաւուրս խ/\ | ՚օ/թ– ծերն • 

էֆաբօ/եակէաչլսն դիւրասւ. ազատիս ւ | V/, էշխաժս ♦ /.–թ Լ 
փա^թսվ^ վաի&անքսՐֆ զտանէրմ՝ աշորմութ ի յայ ւ |Ն( 
ծէէճ* » էթէ /9«քք«է« կամոդ և. <Հն ազանդ (ա ի ւ1իւս֊ 
բա/եակէացթ հև կէրաս նոսա ամուրս վ>աօ.ասոմս աւ.էր^ 
Հ կամ՝ պակաս էս ֆկսէմ^ասէս , էս էրաշՀսաւոլէէմ՝ մէ& 
փաոաց Հլէրղ^ք* « ապա է(մկ զ^ամսդ ոչ֊ թալաս, 

0ւցւէ՚ւ26ճ ե7 Օօօ^1ջ 
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թհպհ տ և հարէւր աւՐ խոտաբուտ չքքեխ* > զհնագս/ե^ 
գութ ք պչիաաւսե ոշ^ կարն–* աոէտՀչյ | \ւ ղչչէցոյց 
պարէգօտ ճւ գեա *ք» 11 *ստէնոցե տ |^լ էրթէալ 
բաշխևաց գքքնչսե կարօաէչսց էս գնաց | ^ստքրեոցն էս 
էկէսկչ քէ*Հգ նաոս էրկաս ա*Ր և վախՀանէցաԼ մԽ&աջաե 
աաւստթաւթ^Լ է | ծէրե ^4. չոԱաւ , աղաչէաց քած 
յայսՏէևլնմա* էթկ ախպքաէ չարէգչշ չցէախ օգտէցաւ 
(էնշ յապաշխարութ^կն % |Ն^ հրէշտաէխ • %է չարէացե 
պատէցաս էս մէրծ փաոյաց հաևդէպէցաւ • արդ ուրախ չէր 
գի բո վաստակ կ > բո ֆահ կ , պէ էԸ^ՀթԷ րյարէրարսսթքխ 
ցսսցէր աո. գ էր է ախ ♦ ո»րդ պատրաստ չէր գի *ի սակաս 
ասուրս դ գան ընդ աոա^ բո սոսրր հարչխ էս տան թևյևրկ^ 
*Աաւպք հասրսէւԽԷՃե է.և* փսուսՈ֊որէսցէս քխհ֊ ա^ սուրբս 

%ի յարկս չսսսէգէքէս Հոր պատչքաահէաց ոէՀոպաց խ֊րձց 
ած էէէի% եր կ օչէՀնէալ յասիտէձէես յաւիՀ 

աէծփց% ամկ% %՝ 
\՝ -1 ■ ։ * . ■ . ՚ ՝-■ ՝• 

1 I 

□ւցւէւշտճ Ե;/ 



ՄՆԱՏՈՐԳք 
՝ I 

• . V 

յեյւկրորդ թարգմաԱոշթհԱհ 

,՛ հայրն երին գտթրծս 7Հպանց աոաւևլ 
^էք Հզցքքէ* » սովևսղյֆ՚կչԼ ցե^էկոյ պատէևնաիտ 
ագարս խ֊ր | (ս լր.ու.թ(ւ անչափ , ճ, ձևրՆպդործ աեգագտսր» 

|>էԻՆ վասն հօրն *1ՀիմԷնիճ ևթկ նստկքքե աառ. 
նմա խօսևլ ծևլտե և. յիշկքքե (քել պՀօրկն \ք(*ա**քհ > տտտսկր 
նա . թՀքլ տատ յիշիլ պՀայրն \\իսոյի , պի ոլ –տարագրի 
գործ նորա ի չափ պատմու.թևաե լևպուի տ 

IV)ԷԻՆ վաա»ե հօլ/ե \ամբոյի% երթկ որպկս փաոաւյտ^ 
րևցտտճտ ևրհպխ |) %ոփքե*ի մինլ էտ էրս գաճ՛» տսյեպկս ևրևտտ 
հօրն ատքբոյի պայծառացան իբրև, պփտտչյլաէլե յորմտտտտՐ 
նստկր յաքՅ֊աւ 9ի տ/կ^Է հտտտրստեցե խրատևլ զետաա • և. նոյե 
շնորհաց հաղորդը կթ, հայրն \)իլովաևկ և. \\խոյք> արը 
փտյրս էխ ատեսիլտ է 

| մևրձևցաւ. *ի մահ հայրն ՀՀճոմաեոս , յաբք կօՀ. 
ցքև* էրղթարրն և աս էրն« որպկս պարտ իցկ կևտտտլ մերդ֊, 

հնչյր * նա ասկ • ոլ յիշևտՐ ևրբկտ թկ ասացի ձևլ 
ուէՈրթ բաե թկ արասցէրս պայս գոր^՝ է ևթկ ոլ նախ էրգի 
9ի տէաի պայս% ևթկ ոլ ըարկացայց , ևթկ ոլ աոնիցկ նա 
պայս • և. տսյսպկս կացի ևս և. պուտ պամենայն ժամանակս 
•Որր խաղա ղու. թ թ. և տտտեշփոթ • և. դատ այեպկս ատտնիջիտ 
խաղա դուր կալոտի ընդ մի մև ստես և. սիրոտէև. հնապանդտտւխ տ 

*(,ՍՏ Է֊Ր ևրրևՅն հայրն |)^®^ է քեառն հորն |^«®. 
նի , և յամևաց սպասաէ֊որն իլր պալտստւ նա ամիսս տատան % 

* Ն–/* թ»* րար&~լ ^ր(ք«րր 1աէԳղնևրպև՝ է. 
պնրևթքձ դայ**$փկ աօ֊ասևլ »$.պյևայ ^աև պաոԱՆայԽ մարգ, աթ, 

մո*. աա֊է$է.րչչս , պահ^ խէսա , պթևու(ձի*\ դօրաս*ր և ձևււա՝գ.ործ «ծ. 
դագարևիէ . 

□ւցւէւշտճ Ե;/ Օօօ^1ջ 



ժ*. *ԱՂՃ*Ա՝ԼԱր«Ի0>»հՆ *Ա.Ր8Ն 480 
4է Հլյճ** &ա&* այլ տՓրդ , և ևլթպրևլ ՀաՀ 
ր&չյ&ՊՍ ե Հփնփս/պւհինՀ ևաևա այր յի պապյդ 
քէէէծէայյէՀյաէաաքսոո. որ պէէԽչյքէ գայձ» վւ^քփ^1^ սակ քրԼյՏս » 
ՀՀււԽվՕքՆ է փանք քքաՀ&ւնաՀ. ա&խ յպցպ փ&քք * 
նա Փսկ ♦ հաւ֊փաա , հէէքյր » Հ–ևրկոէէսսւ*ան որմիս կ օի 
կՀսէ՝ ասա և ոլ Աէևէփ պևքֆրսս • ք՚քՀ 
քէևյոսաւ. (ա« ծ է՛րն հ ^(է^ւ<(ք.ձ.,^Տւայէււ^^ւ&».ւո «1րյ 
նէր«էկ.քպ» և,է"սկր սև; Հաըծկքք, ՀմԽգպձևշէյւ 
ՀնլՀսթխրսէթՀձ է և «լ միպ հրպթՀէքք ս^ռէպէհակօՀփ 
չափ գործհցհր ւ 

4 (ք ո օն հ^ր** \)հ*յե էՓ**չ. ՝Ւ խցէ» 
կկր զդուրս * /ւ/^է />^յ հարցանկր ինչ գ<Հօրկն ^Հատ/բոյկ , 
%ա սակր * ^|աւք(^ տ/հ&ապկս մհծ կր *ի գործս իւր ւ 

(^ՍԱՑ ^ ^էսրանցն՝ հիմ կ էսօսկր ոմն ընդ հայրն 
\)իը,էէսնկ , և երահս գնա ղի պայ ծ առաչյան հրհպլ նսրա 
և հդև. իբրև, տլհրհշչոակի • և. անկաւ հղյւայրն *ի *իհրայ 
հրհսաց իւ֊րսց և. հրկիր Սպադ նմւս , էլի լ/պմ հրկհաւ % 
I *սկ Հքհա հսյյրն ՀՀիլուիսնկ • որգևակ » մի ինձ , պյէ ^ հր^ 
կիր պագցուր որ ուտ/՝ և. պարաիմթ իսկ հր կիր և պագ 
ծհրն այ հանտյհրձ հդլւորն այն ւ | \ւ ստյնպկս ահիւ կայր 
հ քլյէայրն , և– օրհնուիմ ի ւսրւհալ *ի նմստնկ գնաց շինհւսյ֊֊ 
և ուրաիտտսցհայ֊ւ 

|\ԱԷ*ՒՆ աԱսմհ հօրն ||արմատայ՝ հ(մկ բտսդուտՐ ան^ 
գամ՝ գրատւասուն օր իբրև, դմի օր պահկր հրատ/տսնաւ. 
հօրն ՂՀիտ/կնի ։ | \հ. հեյն աո. նա հայրն իտ/կն և. ասկ 
տյնտս • ասա իյէտձ քմկ գէւ*նչ ահսհր *ի տքհրայ այսչատի աշխա^ 
աուիմ Ն « \ճսկ նա ասկ ♦ ոշ^ ի*ևչ֊ ահսի հրբկյ* է |\*4՛ /քֆ*ա 
հպյր1» իմկն ♦ (մ ոտլուտՐ տէրհտլհքմ կ ոչ ասասցհս ինձ 
հիմ կ գքւնչ֊ ահս հր հրբկր ՚ I,՝1– նա ասկ • գայս միայն ահ^ 
սի , որպկս ղի տսսիցհմ՝ ցրուն՝ հիմ կ հկ աո. իս և դայ 9 և. 
Լմկ ասհտՐ՝ տքի գսյյցհս և. ոչ ղ այ ։ |^ւ ւիատւաւորհցին գչսծ է 

| \Ա Ա& հսցը1* փիը՚րոմոս ♦ յորմկհհ ակ ծնհաբ հտլկ ՝ի 
2բոյ և. ՝ի հոգւոյն սրբոյ մէա1տչև ցայսօր , ոչճաշակհցի հաց 
այրՍ ա~•/հր է այրիմոյ աշխաաուիմնցն և. *ի ձհտւագործկ է 
|^է ասկ ♦ հաու. հր կհրի ւր դահ հկ էսն հիւանգաց և. աղ^ 
րաատսց ♦ և ոչ֊ /&Հ սէահ^ց1ֆ V1 փսսաակոց իմոց , ասկր % 

նա դրիչ^ իսոհհտ/՝ և. պաաուական , և. գրկր 
է/իշս» մի/նչև ՝ի մահ , և. հտլև. ու (մ սուն տսմաց և. ոչ պակա^ 
տհ, աց ըշյս աշաց նոր, \%%Ա» 
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. |<«9ք*» <ֆ1աէրԽթպ*քոա ^9– 
խա՝ ՀթՀշոէ-ատ պթահա հպ/և Օխքաու^դյ և. յ*յ* շ*. 

հհԻէ*լ յ~ՈՅ 1*1 Գ բպ*֊հէ> # Ւ~*& 
^է** և է*է րր^ * է»«»ք^« # Հարծ1րՀ Հր «4Ճ$ 
ՀթՀ պայԱ՝Խաի» աաւքրքԽ պքեպՀա էէաԽդհձ ալ֊ Հր էՕ& յա, 
րաիսյնկ մարը սուրբր և ամն դա ալնա լիր 9ի %արիս , նոյն^ 
պԿ ս և դմեղս/լորս պատահմամբ *ԷՈԷ^ արդար կամ՝ ա/ե^ 
ղչսւոր և ոչ կամաւ է | ^ հհ ոչ այնպես իըե » այրկամաւ մե^ 
րոաէ իըե լինե՛ր արդար կամ՝ մեդաւոր • որպես տեսեար 
եդև ՝ի վերայ բադմաը ՝ի սկզլււսնկ , նոյնպես և. 9ի 
րայ հ°րե աիաւմի րսյւո ե * դի9 որդի հեթ անոս ծնո ֊ 
դաը եր նա , և. այնպես է յատւաֆեաը յածպաշտու թի և. 9ի 
սրբութ ի 9 և. դար դարե արա մեն այն աո.արինութբ • և. աս,լ 
աի յայտ ե եթե մեր և. աս/քեներեան յայ բարի ստերր 
եեար եաքր և. աիսսն բարւոյ , և. կամաւ. մե՜րովդ հետև իմի 
բարւոյ և. չարի ԸԱէՈ բանին տեաոն որ ասե% եթե եկսյյր 
աո. իս աւ/ենայն աշխաստեալր և ծանրաբեո.քնր և. ես 
հանգ ուըիը գձեր. ա/ւեվ* դ1Ը*~ե իմ՝ *ի ձեդա Ղէ՚ՑՈԼ(& 
պքյեանս աքեր և զմահ յայսպիսի հարս , դի ուալի/րաո.աջ^ 
նորդեն մեր 9ի ճանապարհն այ • և մի դիըուր պաստճաաւս 
աքեղաը դչսծ» յորմկ աաքենասյն բարութի ե իսկապես ո֊ 
դորաէութ ի և դթ ութ իմն և յշաղըրութ իմն պարգևի ւ 

|> ԷԻՆ դա/ս հարթն վասն հօրն ()վրի՝ եթե Հր եր 
բասն սուտ բնաւ 9ի բերանոյ նորա * որ երդուաւ երբեր 
և որ ասնե& դղր յաշխարհի և որ բասն քնր խօսեըաւ քնդ 
ոււ/եր , բայը միայն 9ի կարևոր ինր բանիը ։ 

Հհ&ոհհ&^Գ \ա^ Գ ՛ի 4ր&Փ 
ՀբրԼ ա%աաաւձ> /ճդ , 4։ ապօթՀր աաէ Փձ 1և «լ 

*<ր ք^ք՝. 599 /*•* Ւ^Փ պթ4**՝&նՈ 
«** V 4յյ^ V «*4ք 1պթԽրյ, 
4 քք ^ ՀեաոքՀալ քծաՀև– 

աարաափւաքաւթֆ ապաաաձ-ա, 
ք*Լ "ՊքՈր • ք/4– |րա#ք^ ■*»*(*♦ պրաաըարա քար* 
յ^%ր* 4 Ն*; *ք՝»ա<է 
4 խ (ՀՀկթք &* յՀքքէ * |/«։ **ԽՀացևալ 
յհք+ •• տյէ 4. - 4ք( *յլ գքաւեէէ <*րէ 
ա$Խ,պրէրլ Հարղկ&է, էթրգ աոպջէրԽ գխէ ՝ի էոՀ՝ղէ էպրօաքյ 

ս*ոՀՀք4րայք Հեա ՅտՏ– ՝Է «4^ ^է աս^ւ* 
րածևլ աէւգ Էրրև էճաաա-ն ըեդ գա/Էչր յփԽսպթպի» 
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՝ . Լ»Ր »&հլ՝ օԳէա,լպրյս^էէ>պաաթէ\\կխւ>ոյ ^գ^սէԼորյՈքժ. 
քէօպոէ,էՐամա իիպրԽէէքյք յք❁յ և աօՀ » ակր, յպյսէեՆա ինձ 
էրթկ հաՕոք էրղէՀ ՚ք^՚Գ * I,՝*լ էրհաս արւնւս ՏայԵ, որ ասԼր 
նմւս Հրեշտակ տեոսրւէ*՝ ևիմհ ոչ֊ Հասէրր դևո. ևս ՝ի չափ 
սլարւոիղսլանի ումևէ/ն ՝ ի թաղպթքն ։ | \սկ և ելքն դար։ ևս 
չյևալ֊ասհ ՝է մւոի • գնացից *ի թա/րսրէ» և սւէրսիչյ ղնա ^4՝ 
ղինչ֊հ *Էործ նորա% որ ւքևրաղոյն 4 թ*մն ղայսթան ժամւս^ 
նակաց ւիիշչոս և աաոապանս և ղճղնոսքմիս իմ\ | \լ յալ, 
րոսցևալ֊ծևրն և էլն ՝ի ւոևղքւն զոր ասաց նլ/ա Հրեշտակն , 
և ևգիտ գայլն ղի նստևաթ հր ի փողոցի փս2Հաո.ևլ֊ Ահյ֊ 
բ էմհֆէսր իւ֊ր » և նստաս ծևլն աո. նլ/ա մինչև ցոսիմ մամ* 
ասուրն ։ | *րրև պարապևաց այրն և յարևաս գնար, ասհ 
3" ա ծե՜րն • կարող֊ ևս, երղլւայր ։ Հիսրլփւկալնոսթղիս յայսմ 
ղիշիրի ՝ի ասն .թո է նա ցԱծացաւ. յոյժ և ղոսար2քոս^ 
քմբ ըհ կալաս իբրև մտին )ի աունն , պատրաստևաց 
ոցրն Հ ան ղ ս տարան և սև ղան ծևրոյն ։ | \սկ նա աս է^ ♦ արա 
սկր ք ևղրւայր , և պւաոմևա ինձ ղթաղաթաւքարու թի թո* 
ղ/ք ոչ֊ ինչ֊ ճւսշակևյից մթէ%և սլաաւ/ևսցևս , դի վւսսև այսր 
էրծ արւաթևցւսյ *ի տև տունկ % |՝*սկ այրն ոչ ինչ կամևցաւ. 
ասևլշ | \ւ ծևրն կւսյր և ւէհայր յա դա չանս և ասԼր * պատ,լ 
մ էրա ինձ , ղի ոչ֊ կ քլսէքէ ը1,դդկմ քաԼք^ա(>լ^, 1 ( 
ժամ ասկ այրէէ ցծևրն * ևս » Հայր , այր մևղչսւ որ ևմ և 
աղթասւ և ոչ֊ ունի մ մասն ինչ֊ րարւոյ • բայց ՝ի փՂթր ք***ձ. 
յօժարոսքմ^ մւոաց յ^բ^կ^հ մ^ր^՜Հղ/ ճաշւսկեմ ղՀաց 
իմ և ՝ի դնոց աշխատոսիմն չյ իմոց աոնևմ ղէլևրակոսր 
իմ և ղայլն բաշի» և մ չթա սորաց և կամ՝ ի Հիսր կրօնա^ 
ւ.որս ծախևմ զլսյն » և ղտիւ. և ղչլիշևր ղայս քսորՀիմ ՝ի 
մւոի% և (մ 4 բոլոր այս թաղար ժաււանդելոց ևն ղարթ այ ու 
քմիսմն ևրկնից ւիասն ար դար ու. (մ ն իսրևսնց, և ևս միայն 
իջանևլոց ևմ ՝ի դժոիյս փասն մևղստց իմոց \ | ՝*րրև լոս աս 
ղայս ծևրն% ասկ « բարսպլ իցհ ոչյդ ♦ այթ զի արդ վևրա^ 
դոփ» իցհ թոն ղչԱւշաս այս չափ ամաց իւէհց % | *բրև ղայս 
ասհքն , լոս աս ծևրն ձայն ևրդոց և իմ մի կաց և պարոլ ց 
* ի ղրացևաց նորին, և ասհ ծևրն • ևԼմ կ ըսա այ իյորՀիս 
կևալչ ևղլւայր , որպկս կարող֊ ևս ր*ևէ֊ միշտ ղայս ձայն 
լքրոի և Աչ֊ շփոԼԺ ևլ ւևոաց թոց ։ | *թհ ոցրն * ՚ճշմւսրիա ա֊ 
սևմթևէէչ Հայր 9 ոչ֊ևրբկթ ղայիմակղևաթևմ, և. ոչ֊շւիո^ 
(մ և ար յ այ սպիս ի ձայնից ևրդոց ւ | ՝«4 ծևրն • և ղինչ֊ 
Հաւևորիս ղսոսա 9ի մւոի թոսմ իբրև լսևս ւ | ճսկ նա ասհ • 
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•Պհօթ" 4 4քէ* Հ՝**ԿրխՀ §&* 4** 4.ք* ւ^*^)>8 
կ1րնգսԽ^էպ>ք, և, ՝ի ք^քձ ւօրփաաա^քրէՐ ե. գահս**. 
ֆ»Հ.լ%։ |*ձք*4 լ^ՔԱէԼ- ծյկրն , գտ/Հապաւ. և աակ . «յ» 4– 
պ$ էէքոյսսևլկ Հթ*ն պաքէԱ%*էխ ճկձէ&էէ* իմ% |/«. ««է * ^«և 
ղթէթք պրա ինձ , իրզբպյք, 4֊« »Հլ Ժ*ՏքԳ * I/*՛ 
մԽքեէրչքաւ. աԿքթի և քնսէքք ՝ի էւթվորակոքէիւ իպէ» 

, Պ&Յւրէր •ւ^ղ; պպւ>Հ Կ& 4ր֊ 
^ է*է&$ձթ > 4*» 

4՝ •՝4^ *#*** ^84^. 
անթիլ. և $/իլսԽ շափալոր , պվիթքիկ 
կին գևղևցիկ յոյժ և սրբ,սսկր\ ^>«քԱ4 քր^^ոխևն ^«4ն 
բըս որ գ((է*ք> է ՝|\սնզի ւ/եոալ^ ***Կձ&Փ*Հ՝9֊ 
նորիկ մեծատունն , և սիրեաց երկրքփդն աքե վաՀԽաա^ 
կան որ կր չծլկեր մեծատանն 

1ւ զխոհեմևւ թիլն նորա է– 
առնուլ զՍա իւր կին . ///// •պս\է#կ#»էՀկբԼ.թՀ*Ալյ քֆպկր քէ 
երկիւղած կր և ոչ հա։ անեչոց 4ջձւ6#էւ|՝*4 Հ*ֆմ1րւ*էՈ աի^ 
կինն զի իմաստուն կր՝ ծսնեոս^ 1|ւ^ ^ սակւխա* **ձք 
իմ" \\իմկոն , ^ ա;ս կր անուն %պՀ*>9 &կպ*Խկ*/Հզթ/րք* 
դի շչիոթեալ ես մապշ . Աիիվսի թւձ դխթրհույչկւ#» ^»ք 
ճ. ես Հանզուցից զմիտս բո\Հ | ^ նէքի+Խրկևպ*^ *. 
տքձյ.4 *յԽզ.ֆէՊէ^վքչՎՊւ֊վիս/վխՐ, 
ՀՀձտքրԼ&Էլ.֊ 4, ՀեէբէբհԼ * 
յ\*4՜ %ինն ♦ եթկ աոնէրս զոր սլատուիրեմ*բեդ֊9 ես (տիֆ 
զիյամս վ>ո ւ | քա ասկ • զա է քեն այն զոր Հրամւսյես՝ աււաէււք 
յ էսպաղելոյ արարից < կինն * ^ վաճառ, բո 
մի րնաւ ճաշակ եսցես ինչ֊ մինչև. կոչեցից ե տկր 
ի միջի , շ/ւ ճև ես ոշ ճաշւսկեցիչյ քնէշ մինչև, դայցես դու. | 
|^է– ուիւտեաց երդւ/ամր առն ել զալն • կարծկր յւսլսմ^ 
աւոլր կոչեէ էվԱա , զի ոչ֊ եդ պոչյմաԱ Հր ա ւ իր ելղխ % | 

մկջ֊յօր մի և երկ ու և երիս էւ. ոչ֊ կոչեաց զնա , 4ւ ^ւս| 
Համբերեր էիս էն երդէ/ւսնն Հլ էիս էն տրւվ/ական ոիրոյէւ * քլ+ 
ած յաջողկր զՀաւՐբ երութիւն , ^ կամկր զ/լեաբ նորա | 
բահ զի եղև. յետոյ ահօթ լծյտրեալնա է |^ւ կոչեաց զհս\ 
յալ ուլն չորրորդի յորմաւՐ ւիՀատեար և նուազեւսէ կր 
ի սովցյն՝ մինչ ոտիւբ գնալ֊֊ ոչ֊ կարկր , ^ վեիսքյ եՎ 
ըիվչորի բարձեալ֊ տարան աո. նա ւ \Հոկ կինն եդ սեզոն 
Աէ քսորտկօթ 9 և. պատրաստեաց մաՀիճս ճւ անկողին 
ոաջ֊բան զմսէահել\^իմկոհ ւիա ճա ո. ա կ էմհին % որ դույր սոյ 
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Հարցն 496 

վացևէբը։|*օ^ է/էբէւ՝ էրմուժէ Հի; էհոձմե այյքե ,1|»( 
չյ+էՀէ կքձԽ ^քևկունի և 9իէ ծածսւկ ♦ ահա ևկև փևա ղի պՓսԼ 
րա#*#Լ ցխսևդաե Հւ ոիմխղին « |\|. ՝իբրև՝ նաև ծ 
•**յբ է Հէ֊բեփ» ևղԽ յղյժ % |*«է *ք*ա կի/սն իմաստուն • ահա 
սև ղան և ահա Դահիճս րոտ կամաց վՀոց > ^ 
ևբթրէցավձ նախ է |\»է այրհ * աղաչիաՐ գթևզ^ կևրփկւՎբ 
տուր թեձ , ղի ահա պակասի հոգի իմ\ ղի ոչ յիգև*Ր թև 
ւ(ինչ֊ ԷցԱ 9ի բազում՝ սաիշյ և 9ի պակասևրշլ պօրու^ 
իժևան իմոյ է ^օ^ե(/աւ/՝ ասի ցնւս կիքնն ♦ ահա ւքքխչ սո^ 
վևցալ» , բան գրիր իէՐ և աէ/ևնէսյն կանանց պէյևրակուր 
ախորժևցևր • արդ ցորժամ՝այդպիսի խորհուրդը նևղէրև 
*Լթևղյ պայդսլիսի դևդ֊ կրի *ի ^ ապատիս ցաւ/և^ 
նայն ախտակիր խորհրղոց մարէքնոյ • և. ճշմարիտ հաւա^ 
տա խնձ ք պի ւ լիլն ի վախճանի /սրւն իմոյ ոչ բևալ և ոչ օ/հհ 
ումեը մարդոյ ւ/ևրձաւոր չինիմ\ կացից յոցրուիմ ի ւն 
հուիսնևալն ւ ^() ւս^ււ յատկու(մքա ցևտ սևղաէէոքն 
ցագևնալոյ ասաց իբրև խրատևլով պիլկիմկոն ւիաճաո.ա^ 
էլամն 1ի հոպ ևոր գ իտու իմին իմաստուն և հոգևոր տի ^ 
կխքն աքն ։ | ՝սկ իբրև լուաւ պայս այրն աք» , պդջացաւ /պժ% 
տևսանևլաի ղչւարևսլաշտու ի) ի քինոտն և պածսիրուքմ իւն 
նորա , և տիւսճէսրւև աց դիւնչս իւ ր և ևտ ա դրա սոսց և ևղև 
կրօնաւոր և բնակևաց 9ի /իոնս՝ որ իր ցՀ *ւ/րսմիս* , և ևղև 
հաճոյ աստուծոյ ւ | լոյնպիս և կիմն ևմուտ *ի կուասնաց 
վսքնս , և ստացաւ կևանս սուրբ և պատուակսքն , և ղ ո^ 
հանայր պչսստուծոյ ։ 

|^Կ ՈՒ կրմնէսլորր ուխտևցին ընդ միմևէմնս ստա^ 
նալ֊ ճգնուիմիւնո խիստս , բայց հաւասար էսռնիցևն ղբր 
Էքնչ ճգնևսցին, և ոչ արւաւևլ մի բ։սն ՛լմի դործևսցի 
պչսշխատու(միլէւ • և արարին էսյնպիս > և ուէաիիքն կևանս 
հաճոյ այ և; բաղչսբաէիարու քմի ընտրևալս ։ | *սկ դիպև^ 
ցաւ միոյն հայր լինևչհասարակաց վսւնաց , և միւմն մը^ 
նաց *ի միսչքւ»ակևցու(ժի(9ւ իէ֊ր և կատարևաց էսյնպիս պըխ 
իմ ացս իւր մինչև սրանչևլիս էքևևէա/ևձէս ասն իր , յշանպի 
ղդևս հալածիր , պհիւանդս բժշկիր և ւլչլաչոց գործս 
էքւսրգ արիանոչյր * | *բրև ևտևս և լուաւ այն որ հայր իր 
ւիանից ևիմի այսպիսի շնորհաց արժանի ևղև ուխտադիր 
ևղչւայրն իւր , պարմէսցևաը հիսսէաչյր (մ ի ևրկայլանչիէւրըս 
էքիապիս աշխատիէքր և ոչ աո.աւևը ինչ մի բան պմի > աբ*ք 
•լիարդ նա պշանչևլի և ևս և ոչ մի ինչ։ Տքկէսյնժամ^հան^ 
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499 , յր^Ա^րԴր* օ>* <*»ւ>րԳ* .. 
•աղ»թ" 4. *քք« <Հէւէ4էքՓ>Ր ՀՀքքէ ևս ^Յ8, 
կէրնգսճձթգ է է յ^յձ ԼկևաԼ ւպւաաաաւէոՐ և. ք«՝>«. 

|*^Հ*4 ըիյաա^.ծէկ>ն , քցքՓցա*. 4 ««4 • 4 
ք^> «Iայ»€.1էլկ ՀթէհպյսՔ^հափ» Ճկ+Տախէ♦ |հ«. »»է • ^*– 

ղթլթք ատա էՆձ , Հզպյթ, 4« »Հլ ^«յր* ձ*# * I/*– 
«ւ^է-յւսւ ՚սքէփպէ 4 քՏ^ք ՚^, աահաքրակթքճր Հւք » 

V Պ&Յ^ծք ^■«ՏքՏ ^ ^ V֊ 

4՝ փսՅժքթ-Աֆ յորթէպ,էբկիա * 4.^* ք^ւԱ 
սծթք*֊ 4 4«ւ»^ ^*»ք I ք.,^ *94ք*«4^ «ք^քք^է 
4& *Խ1էէՓհ Ժձժ 4փթս*ձք>ճ Հրղձա>և յի^չքսճրևն իաճ>֊ 
«* ^ ք^#14 *(^*# ^5^՝ *»ք4յքփ«.4»ք4 ք*^*՛ որ֊ 
**պփկ մէր&աոաաւն՚ե., 4. աՀրև/սսյ էրիկր*Հդե փա1(արա^ա֊ 
ք4 ր հքըՀ&Ր քՈր&#սՀ»&Կ ք$**էթքկԼ.թխՓ*շ. ^4 
(^4 4^*ր*» 4 յ^,յք((4*ք4» 4 ք»«4ք 
քփն"ք–լ.,&փ,Հ*ի> Հ&Հ* ^^ք^Հք-^ւ» –ո4ո4ր # 
Ւքկծք\1^ հքք 4 »ձ. ^^ւկյյ ձջ%«6».| ՝*^ հա&րԽ» ափ֊ 
4/®4 ձփփէՀւաստւն 1/քՀ &սՏքէոար ՝ՀըՀ^է 4 «*»է յ4». 
Ր*^ ա44>,^ էփէՀ* նէպի*., .^րւքծէ՚Հ^ւլ 
քք ձՓ՚մ^ՓլՀ» ՝հոհի* ադէք «Հքս*. թւձ փէՀրհոէՀւե** #*ք 
Լ ևա հաէնգու^Էզ ղէքկ*** ՝Ք*\՝ |^ նափ* էրրկևա^ ■•». 
•Փ՜ԼձՀր Հէ-ք^ յսՊյփփրնՀոք&չէքՀրե• փ^4Հ 

^ք%– 4 խթաասրաէ-թ^ • 
(V» .4#4>4#4\ք*քք#քո ,*Ո» ^Ւ^էափքԱ*/՝4>էրՀ* էրա լցքայ 
ղկսքէէս վ>ո ։ | ^ա ասկ * գաւք/րնայն զոր հրաւ1էսյէս% աււււ/էւյ 
յապաղհլոյ արարից է ^«4 կինն • գնա ՝ի վա2/աո֊ զշո և֊ 
ւ1ի րնաւ. ճէսշակ/րսչյ/րս ինչ մէքհչ/ւ. կոշի ցից ^ճ՜^լ, և֊ ւո Կ 
ի *1ի$1ր 9 ղԼ՝ և– ռձ ^ձա4^/^ |®"ձ 7 ս^/3^րս *էՈէ֊ 1 
|^ւ ու-ի/ւո/րաց Էրդւ/էսւ/բ. աունևչ պաին « կարծեր յէսյնժ՝ 
աէ֊ա֊ր կոչի է ղնա , ^ »ձ ^քԷ ււրսյէևսՆ <Հրաւիրնրշյն » | \անց 
րնդ ա/էջ^օր է/ի և. էրրկոս և. էրիս և֊ Ոչ֊ կոչիաց պՆա , 4. նա 
հաւ/բէրկր էիսսՆ էրդէ/անն և. վասն աո. էի ական սիր ոխ • ճլ 
ած՝ յ աջողկր գիՀամր էրու. թ իւէտ , ք/ր կամկր զի էր ար նորա , 
րլաէէգի է ղի– յէտոյ աեօթ րնտրևալնա տ կոչիաց ղնոէ 
յաւ֊ուրն չորրորդի յորէՀաէՐ ւիՀ ատէար և– նոսագէաչ կր 
ի սաիչյն՝ է/ինչ ոտիւբ գնար որ կարկր > ոչյր ՝ի է/իր*ո/ է^ 
րիվ՚^րի րարձէալ աարւսն աո. նա է | կինն էդ սէղչսնէ 
Աէ իէորտկօր , և֊ պատրաստնաց է/ա<Հի՜2/ս ճւ անկո/չքւն ^ււ#֊ 
սաթ ^ան զմսա/նևր |^իմկոԱ /քաճաո֊ականին՝ որ դայր սո֊ 
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յ.** *ս^սւ*Ա«,Ա*«Ի*ՒքՆ։*սր8Ն ՚ 
վացեալ ։ | *սկ իբրև եմուտ *ի տումն *ողրն |^իմկոն , ասկ 
չքնա կիե»ն ւ1ե1լոլ սի և՝էձ ածուկ ք ա^ա եկ և տես ղի սք ատ,լ 
րասաեյի սեղան և էմնկողքքն տ | \ւ իբրև, ետես ||իմկոնն 
այր » ուրաիւ եղև տ $*ա կինն իւեսստուն « ահա 
սեղան և ահա մւսհիճս Ըսսէ կաէ/աց > ուր կա միս •Ժ 
երԼմի յուր նախ % |*“ե ♦ աղաչե*/՝ էէթեգ, կերակուր 
տուր ինձ , ղի ահա պակասի հողի իմ\ ղի ոչ^ յիշեմ՝ իմ կ 
էչինչ իչ/կ 1 ի բաղում՝ սաէշյ և. >ի սրսկասելղյ զօր ու^ 
իմեան իմոյ % Լ^աղնժամ՝ ասկ ցնա կինն * ահա սոշ 
էիեչյար , բան ղսկր իէք՝ և ամենայն կանանց ղէլերակուր 
ախորժեցեր • արդ յ որ ժամ՝ այդպիսի խորհուրդը նեղևն 
դյյեղյ ղայղպիսի դեզ֊ կբե ՚*ի և աղատիս յաէքե^ 
նայն ախտակիր իէորհրդոց մարւ/եոյ • և "ճշմարիտ հաւահ֊ 
տա ինձ ք ղի դկնի վախճանի աոն իմոյ րւլ ^>է#ձ և ոշ այ է֊ 
ու մեը մար դող ւ/երձաւոր լինիմ) կ1սէյ1*Ս յայրուքմ իմն 
հաիմէ*եալն *֊|^#/^ * ( ) ոչյս յատկուիմիս յետ սեղանէցն 

- յագենալոյ ասաց իբրև խրատելով իմկոն ւէաճաո֊ա^ 
կամն 9ի հոգևոր գիտուքմ ին իմաստուն և հոգևոր տիս 
կխ»ն այն տ | \սկ իբրև լուաւ դաղս այրն աղն է ղղջչսըաւ յոյմ* 
տեսանելով ղլւարեպաշտու. ի) ի էքնոք^ն և ղչսծսիրու Լմիմն 
նորա , և վաճաո.եաց ղքւնչս իւր և ետ աղրատաց և եղև 
կր մնա լոր և բնակեաց 9ի ւիմնս% որ կր յ| % սլամիէս , և եղև 
հա*ոք աստուծոյ է | Հցնպկս և կիքմն եմու տ 9 ի կու ասնաց 
վս»նս ք և ստացաւ կեանս սուրբ և պատ ու ական , և գ ոշ 
հանայր ղչսստուծոյ է 

|^ՐԿՈԻ կրմնաւորր ուխտեցին ընդ միէքեէմնս ստաա 
նաէ֊ ճղնուիմիւնո խիստս , բայց հաււսոար աոսնիցեն զոր 
խնչ ճղնեսցին, և ոչ աո.աւեը մի յշան դմի դործեսցկ 
ղչսշխ ատու (միլն • և արարին աղնպկս » և ունկ իքն կեանս 
հաճող աղ և Հրարըսըաւիսրու (մ ի ընտրեալս տ | *սկ դիպե^ 
ցաւ միողն հայր լինեըհասարակայ վանաց , և միւսն մը^ 
նայ 9ի միսցնակեցուԼմքչն իւր և կատարեաց սցնպկս ղլքն^ 
իմ այս իւր մխւչև որ անչեչիս մեծամեծս աոնկր , վշանղի 
ղդևս հալած կր ք ղհիւէմնդս ք-մշկկր և գ^աչոց գործս 
»եսր զարկ անայր % Հ^բրև ետես և լուաւ այն որ հայր կր 
ւիսնից եԼմկ այսպիսի շնորհաց արժանի երլէւ ուխտադիր 
եղչւաղրն իւր , ղարմսւցեաըհիանսչղր Լմ կ երկաըանչիւրրս 
ւքիապկս աշխ ատի §(թ և ոչ արւաւել֊ ինչ մի ըան ղմի » ս,իէի 
•յիմ/րդ նա սբւսնշելի և ես և ոչ մի քքնշյւ Լ ^րսղնժամ՝հան^ 
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Խպք Հրէ* ևօթնևաՀք և Հևքւեցա*. ^ 4քքքւ44 
4. *պա*մր€ 4*3* Գ Ւ"ք"9 ք"է և ♦ տք^Ր ^ 
Փ&ք» աէք, յէաքէՀեէ-ա (Տեձ ՀՀկ չԽգՀր ը*կէքԽ իմ՝ պթած, 
շձ&է ,ա*մ*4 յ և. 1րա աչ էֆ /&ձ օփարաքք պխպխփ* 
ժփմ՝ ևքքևէրցւսսնմա Հրևշէոակ փէաաւն և ասկ* փաաԽ աք^ 
ապր^կ ք^– աքև ,պինա վչսոԱ աիրաքե ՅՏ/նւափ էֆա/քև հասքԼ 
քլկրաՀՅ-Հթ. է և. հաօՀպ*ա&պթԼ.՚Հ1րձա.քէքէ ած յայ«ւծէ 
յ&աՀս կԽնագ խք*$է և *պք*& *■ Ղքծ&է՝ 4. 4 
ւֆշչո ՀՓքքկարլ և ծարաաք ՝ֆ ակրն %» 
ր<^^*քյ( է ՚Հշփաթա հ*.,և րապՓէ-մ* քծչյֆֆթէարաա^. 
(2-քսՏս աէձփա ^ չԱաքէճէ<յ » 4– ասՕրԱաքս որ ՝քէ ւՏր^^ւէ. 

Ա ^ւ՚քք^ւ է*է"Հ**հէՓ1 ձ է *ք»*4«–4 

|՝յԱքյ՚ւ> ^^ 4^*<49^՛ «յյ. քցք ^ ««Հ 
քսպէհրէէ, փսՅճո֊թք. փած ոզյաարֆկ փ *ֆ պվխ-էծ յաաՏլ 
աասպփեփքէխ» )^4 նւՀխւ ածէկթ քէքէ* **. 
՚ ք (7՝ք ւ *4^ ք4րէրթյևա&ՀէՀ ՀէՏք* • ֆակ.ա4ածթ ՝&Հա֊ 
րյաթկ էֆաքհյխւմ՝ ^ճաչակկքծ և աէճ/կթ հքա/ք֊ չծա*. աչ֊ 
էա.ակքծև թէ/Տսկր ք/ծի «ձ«|^«.Հաս/աաաապ, 
«սց^|՝ աաՌրնկրկած քարգար1րւպ֊ կքծ աաՈրնափւ աաաէքփ.. 
նա, թկաքէֆ, % ե֊ էֆոաքհփ փաաա* Հքհքծ .փս& * 

|||>ր;Ս>Աէ,«/ո«^ •• <ք<4#4» ֆքրկրՏէ ^րք» 
էրՀթՀՀ/թ Հաէձահւպտ քնազ֊փծկչ կրՀ&աաաքո* |հ<– /քքէ 
արաԼ-աոա* ա^ծալա^Տրաաաճա * Տա |^Լ|աւ^| ճ$ 1ճ^քՈաճք յԱ|1ՏԼ119 |աէ||| 

^քծայևա/ա, և. ասրս ևգին ՝Է մտք> շքծկԼաէծէրակա խրաՓ~ 
ւաածՀքծ հծ*յ» ՝ֆ Հիւ/ևածյ Ա.– չծէակէայևն է/ի 

^+1ս յաա*ւաոււա^1ւ^ւաւււ4ւք ա^ա|ճա ^ ^ յէաաաււտ 
ՀէշէրքքՀթ ^ ^ և^էքթէրփփն ք^խ/ՏրէՓաա^նխ 
պՀքաա մֆ^Խ հխ֊*Հէպ*&աէլ% և մտպքվիպ^էղՏ**քք$* 49» 
նաւ^փէրսԽՏէէրլ^ ^.ւ,ք^ (ք ^ վսփ*ճԱ&1րլչ |հլ^Լ 
Կ**Ա$*,Հք*#յք 
իք^մւ^Հքապէֆծմ՝ ժամ՝, էօճ^ք ^ ք^քւ^ւ *քփպմէաս 

հ*պ&1&>ձ**+ հ*պ& ևատմրնրէք^ *1րքՓհ* 
1^4 %ա աաԱ* սմրաֆ 1$ր&Հ**ք*ֆ* *Թ «ք» 4*քՀաէ֊Տքմևէթւ 
քիս և քիք/պ/ք& խէ և ՀսՀմվՏԱ յԽքկթ*«* է *^«քք*«* 
^քոմ^է** ք*^4^ք^–<^^աքքԱըփլք և. ^ 
կարացխ իաաիծէչ գկչ* 9Խր« ծիրրև, ՝ի,վ*ր ածյափ 
փսաաա, ակաած ք(\4Հ 4^ 4 հ*աթ/ար նսՀաթք պրրաք^ՅՀ 
և Հէա%1րր*ւթթ* է* Ւ&Ժ՝ ա***9 ՝>ա*.էհսւՀ&Հ գար. 
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IՀթքէ֊տէսթ. գսցսհաքտխ, ,«.աէպթէցթ 
**» եպքապքՏս խք ծսճոսցաԽևԼ %է/ա գի ձկևացէէ աՈպ * |^լ 
հքէ– ԳԳ*Հ9& •& է+պթէքՈ&Հ գաթ գի և Տս» փէփա^ 
գքեալ ^քյէՀյնՈաէ/,, և. գէպէԱ^ցքսնյպժ ևէիագասգլ աթ^ 
նէք* գչսձ քէէ^"4 եպՀ& Փ&չխՀ**** 
^էՍԼ՚ԼԱՀ^^ւՏ փէփէ՚ՀաԽեցաէ. Ասքի-կսարսի • 4– 4^լ 

*ք1^“*. «*#» կ*էք"<*& «ժ"ՅՒկգ*"*ց& "քհթ֊ 
պխկապւաքԼ յէ, ապագ&ք*ւ ^ ձևՀեագրև^քքհ 
ճցա էքպխԱպա փ^փա&ակվսփսսղիձլքի. Ն^իկ , (\4 
Փ*Պ*1» աիհիԼս/իակրաթան» աաՀ յյխ. քք*գր՝ արա մ՝ 
ք*# «4ւ^ գ*րք*յթ“ք հոփս-էզլ խՀաաաէ-քէք. 

• 4. ^**ո*մծձր ձԱգԱ^խ ւ(ւա^ւ>ք > %պթա ա^ 
օէն» յէր^^քթթ աձՀՓ , <է*Լք~Հ աոV *էևգ պոք 
^աաացաք&կ Հկգլ հքէրշաակ^. 
•գխկագթձ,* ><4լ^ 4^> 
"^* %՛ 1^ &է"*քԱ * էհպՀձ/էցՀթ 
** ***^ ՚րհ^ր^ հ~*Պքկպք հարց(Հ*Հ։ ևվՀ, 
կպթՎՀՀ քՏաւրէէկթՓքւգա կաք" ա&"Փ 1*4 

^**^4*»/1^*^Հ^յււք»ր ամ&կթձաՏ* Լ եկքՏւաա. նա • 
\՝քձ չխ+ասքՀթ^կռպաձ.աէրգ «4*Հտ աթ &ՀձԿլ 
քԽ^*ՀԼ ժ"*Փ&քք^* –<^4<* «է ձկ^ապիէրցից ՀՀք* 
I**– ***» ր***» «ք*# –յ**^ ՝*»* *տրւ «• 

հէ&է+*կ Ք*&*եպեցԷ•թպկպէ^կապա.. 
&Խպյա4ք արհՒքր*պխ>կապոան* աքգաԱէնէՀէաՀէհթ աապ* 
I/* **** պխ ՝ք փպքա.ն9 յոթէփՀանաաԽալ 
պահ(է գքաասՓաէկ 4ք, 4 ւ^ւ»4Ա^Ած ա» ^ւ 
1*4 ^հքհգխէկագաէԽ • քքք^աօԱ՝ 
***» «յյ^ <><><*ւ»րրլ^«»4*տ 
&&*•**՝ ք«*լ հՒէ^պրէր^9,ր^ն "ծ ղյ^ր-^-46 *րր– 

՝^Խրե– ե&., ձէսՀ*ադրէրաց գԱգձ էրաքխէկագա* 44^ 
&*»•*• խկ Նէթս ըԿկագէրալ,քՀգ»+թք> և. .Որձաս, ա/աշ 
<*^#Հ 1՜**ղր&> ՝Ւ քԱգիա իւրձգՏսյ Հ "քպե" և չքնկագՀԶ. 
պ$ա0աձլ յխաորպկս գաասքք.% .էկք. |*»ք էրգև. ԼրթԼՏ. 
քպաասթքէ սաատքկ յկրկիին յ*քք>* &• աղաչէագ շ&ձ֊&Հ 
պիսկոպոսն ա^Ա վաաե Լրաշչոթ. այնօրիկ « (^ ցէսսաձ^ 
գքեգսյէրագ՜ կփցցէէ» սսխախ. հո ՝ի գալյւն Հփպոտիգ է 4 Հ 
V ^ 7^ #*ր^ք՛ ՀրպցԼ» ք^ «րր^*»4՛ 

/** * 4–.»ւ«յ ա*ձրև . |հ<. ^ Հքճ^ քաճվճր վաղՀ 
4*պքկՀ |Տ*ք քփ«4մ( 4& քաաաքէ ՝(• քաաՏր ՀԽքկբթէ« 
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1,^ ք-սր 4ր«*»*«––ր 4 •*֊ Հ%դք4 ա%թ*~ *■ է*~ր~ 
ձ&էսլ փաայա ւ«յ»(^հ բևրէ^ր հա՚Յէաահղշի Հպպպքխ* |^€. յ*. 
րա.չյ4րգղ~ փաթապհ* էրապքակփաքփմ*փապաւ վԽա և ՝քա բաք 
1ք յքւաղք%*րա րՒտէա&է*&՝ Հ*1քէԻա *պհհ*Պր&* 
"վ. դ*լ • Տք,*“4***"ձ* չէպլ,/% 4* հ*4"֊ 
*~Կ է*պդԿՀ՝\ •ցլ*պք&1ղ.*• "ՊհհՒլ էրէր * քք *««*յրէ 
էէՏ*2քև յ^րՀՒք* էէ քփ^«– ավևնպխ պաապ%էքա* |ւ*ք 
&•* քՅՓէպկտ ալ քա^ք է պաաւՀաէռէոալ էաՌհէէսի, խ&աքւ֊ 
հա-թխ խք «լէՀաց հօՀա»ւաՀՀքէսՀէքադխ . •ե/լքք^ 
րքԼ ակասւ աղաթել, րայևալ ձք>% «ո՞>«ճթ է 
(^քփյր4 աաաափՀ՝ էֆաշԼ. *պ*ղխր զգԽշէք*»՝» և. ապա ա^ 
րք**»է ^^րրքյրօտր *. # # հԿՒմր*.Փ էՒէ֊ 
կէր ■ |,՝ք եպքակապթս^ր սպսքչկր իոա է »֊ 
«4շէ> էպ,ա–աէւքրփա,էք *է4րա& , էլ պաաձ/էրա (Խէ. դ^ք&էյաՀ 
պ^փոր^թք՛յէ" ■*•»՝ 1Ւյ •րա*րբս*1&“3 * •Հթ4ր՝Կ*խէէ^ 
էևժ$թ> րր*"0 ^քպք քապայֆէ |Նձ ^ար,ձձշ&. թաքա, 
թֆձ ձաՀհ/րա՚թք*1> քահձէ;պձպհ*՝ աէաանէքթ ^րՀ 
^*ք ^ՈՏ**» ^ 4 |^^«–ր–ւրւյ^ »օ>4 յլ՛ ^>%«», Հւ ք^. 
բեալշ՝ աաաձ աՀև*ճնաաէաՐՀ էմ ա*ն*պՒ *ի գ%կՀ*Խրա Հ*քՀւթ* 
& , կ. յք^էրքյխ ^արՐ յ^պև^Խ^ 
^–ք«**՝Գ.9&ՒԺ**1Հ է* ա+թՀ1&Տէձ+4> 
պաոքաք/ել 1֊՝րլ Հ*ր“տհ թէՀէլՀքր»՛ հլխլՀճաշա. 
&**՝յա/ՆաՀկ էՀՈհր Ն– Հ արգե*տ *ցթ֊ 
•պկա՚կևքէծփ ք*Ր\ջաա.ապ*քև ւ^Հ» |յս.՚լ»յհւլր^ււ 
և1պխակաէքաՆ՝Ա»^>%՝^հՀ3Հ> 4 փպաա ՀԽաաՀք*. *, I 
• ՝|էու«*էր "9^ ’ք քրէպ,ախ է Հի ց՝*ւ*&Հք յաշ 
Ր^՝՝հհ4"*՛ք>*^4Խւհ^*՚. •աՀ ՀՕա ««V^ ՚Կւ– 

#"որ ** հու •&*& &*"ձ &»•* •ժր՚էժ՛ ։*^*է. 
/^*1»՝*– ձՀւՀ*՝ՀՏա*յ գՀսԽսն յաի, է ^ 
չայսձ քյաէէքւձա Նևրաքև,աէեգ է՝քճ*դ ւաւ.ւ«^ ևքք&Հնլմսէ –հւպքՏւ 
է՛ ա^4նաքս ՀդէւավՀ&ր\ յէՀք՝. –հոՀօՀեղէ յէքժ 
^ * է V* ՚*4ք4ր 9հՀո4« հա4յ՝պամէէ՚ԿՓ քլօ*ք* 
«է^ԱԱլէ. ՝^0|լք4^ւ ,|^ճ ՚ՀյաՀ^օւյւ ■հաքքրԱ , և.–ժ*պրԼ 
Հ&յէձ» Լղթարթն, Հ ոլ ևէխ արի, Խզթաքր քպ, 
Ւրհ4* ^Հր%, $՝•& էրքւ^տէսԾՐV 
ասէո, 1՝^ ՝քիաւ, հ *% աՀքև աէյլ, պայլ յխճէր է- հաաա,քէ 4 

^ր* ^ ^ ~ր**թ"յ ՝տՀ*հԿ^քծ V1 Ւ՞-հր* 
I ձՀ&^հրտՒտէՔ՝1* * *լՓ,,ժՁ& * 1հ*– 
վՆա^է^քիգաքք, յպրէաւ և Հապ&դ աաա^Խ հպՀ 
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բսւրկաց ^րա, Հւ սսւեալ Հրա մեկուսի աօ( « պաամեա 
քնձ , որ դհա կ , քք«^ձւք հրամսնաւ տեսան փան որոյ 
(ակ եկեալ եմ՝ էրա ւ նա սակ ♦ էրս , ւ^/ հայր » մուրդ 
մեղաւոր և յէմար եաՐ և ոշ քնշոանխՐ սա ել Հէեպ* 
ծեքն բանադատեաց փքա կրդմամբ « Լ^սչնմամ՝ սակ ♦ 
/ճրլ կ զոր աոնեմՀ յ/սնպի պեփ» պսանէշցյ 9է սենեակ 
Էմ՝ "քքէէէ ^ հ՚հ/փ* * է յամենախ աւուր ուտկ պսի֊ 
րայ էմ՝ զոր աշխաաեալ գործեմ՝► Հւ արդ երեսուն ամի 
ձրն յորմկհեակ համբերեմ՝ ասյսմ՝, Հւ ոչ֊ երբկօ ելբան 
չար ՝ի րևրա&ոյ խ% կամ՝ իարհարգ բարհա-թ ք ՝Է մտար 
էմոց պհօրկն էմԱկ , և ոչ֊ կրբկր դսնեցի պեպն կամ՝2սնՅ֊ 
բացա/1 9հքԼ կբկ^մտութխ դարձյալ հիւսեմ՝ պապա֊ 
կանեսաքև "էրա/ և* գոհանամ՝ պայ » (^>4. յուաւ պայո 
ծեքն | պարմացաւյոյմ , պի այս չափ համբերսւքմէ վկա/֊ 
կաց գոլ9է նմա » որ սանի պամենայն սսւստ/նութխնս է 

||0% 9է հարամևփ» նստկր 9Է սննկկէ էւրում\ և մտեալ 
9է ներթպյ մահճաց ծերոխ դևն և քնթեոնոյր զթուոց 
գէրթ* է**հ &կյէ* ք*Հրւ**յ % (յ1* 2սնձրացեալ դևն* էպև. 9է 
կկրպս ադթատէ և եկաց ընդդկմ՝ պատուհանի ծկրոյե ք 
և կր նա կա/լ և անկր 9է ձեոին իւրում՝ գաւապան Հւ 
մախաղ/ 1փ»ա ծ՝եքն ♦ գիաես դու. թ֊կ պինչ֊ ըևթկո.֊ 
նուքղ» է ատ աս քամեի կտ դևն ♦ այո դէաևմ՝, պհին օրկնո 
քնթեոնսւի ք |Նէ ծերն . և նոր շնորհաց (նշ ոչ֊ գիտես * 
|^քէ» ըայսս, դևն պաեօւն նորոյ շնորհացն , կորկ աո.. և 
աևյայա կպևւ 

^ԱՏՄԵՑԻՆ մեպ֊ոմսճտ փան եպիսկոպոսի ումեՏն 
կ/մկ փնաց նա երբկՏև յաւուր կէրակկէ 9է գէւյլ մէ % Հւ 
փակ յ^ևրա խ.ր . կպևցկ^ պևրկց գԼղ&" * & 
էրկևալ մաաոլսշկ պատարագ մձպս&Հքե 
գաևալգթահանա)ն րէրրքՏ։ աա. նա, և կր գեղջուկ յգչժ 
և ամսբիծ Հւ ապխլ մտգթ « \*"կ փա» եպիսկոպոսն ♦ մա֊ 
ասւոցկս մեպլ այսօր պխորհուրդն ւ |^ս. նա աաւժա֊ 
մէսյն հկաևմրցաւ. ասնկլ պսբստարադ%% եաեո կպիս֊ 
կոպան գրահանայԱ պի իբրև կկաց ասա. սուրբ սեպամն ֆ 
1րգԼ նա րպրրաքէՍր. էրրև և֊ կպ/ր ՝ի մէջ^հրօքն և. 
ոչ^րարսկքպկր,Հչլ.էրրև. կատարևաց պս&արխնխօրհա-ր. 
գըե րահաԽաքե, առէալ^նա էՌրկոէ-սԷ ևպիսկօօրաԽ է» 
մու*ո 9է ասրկաւագսնոցԱ և սակ ցեա « օրհնկա պիս » ար֊ 
մանէ \աո սց այ % կս»կնա սակ • դու. օրհնկա պիս ք զի Հթ 

Ղ 32 
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498 աս««րԳ* ի * *սր♦♦ 
հ իշիաճսաթք •րհնէղ^գէս •րհնոպէր իմոք % |/Հ 
կապոան . ոլկարէրմ էրս օրհնէրլ պմարդ որ կ հար և 
ցԿ ՛ի հար ՝է մամ ըսծաքխթւ, գի վատթսգճէ ՝ի րսԼկ 
աԽէսի րահա&սգիւ ցէոգիակա֊ 
պսսե հևգար ար» թա/աիմի արա, տէքք , և էք հնար րա֊ 
հանաքի որպկս թ կ քիէ&պքէրսցկ ղմարմին և. ղարխն \|։^ , 
է րլէ հ"** տծաք/ն հա&կ » <֊* արրիրրև. չըլաւ. էրպքա֊ 
կսպսմև, պտրմսսրա. ըեդ սրրսԼթի և. ■> պյա թի նսրա > 

1^X18 ձէրքձ. ալ ինլ պարա 4 հոգալօմսՆր քեղ, աթլ 
յհքի պԷր&Հօ րր "&օ~ծ և V1էր* “Հ– 
•"•տԽ մսրէ&*ք,ոլքԼլ շահևաքի ՛ի նմս&կ > 

|*/)Ա8 **ր*՛. <րր °րքեա>կ հար կքպխ կփ~/ր * 
պարտ կ գսրձր կրմնսրւ-պյի ասաճաղ որ ծաիմրսցկ գաիաա 
*ի ԺՏոաբ նորա ւ 

(յ\Եք «Տ բԱակԷր *ի սենեակս # և» ունէբ կանժն այ"*, 
ւպէսի * չորս ժամս ^ , շորօ ժամս աղսթէր # 
չքղա ժաժս գսրծէր և» աղօքՅ֊Էր բերանով• իսկ յասսւրԽ 
գործ էր վեղ ժաժս , Հլ ղերիս ժաժս չ6»թ 1ոՀեաքր քիք" » 
ղքիփ քքժև ժամու ասնորթ կերակուր « աքսպէս կատորեայ 
ղէաՐ աաոպա իւր ք և ժիշա փատւաւորէր ղած % 

սմև հոգետես ուևէր աշակերտ և– քճաժկէորւ^ 
քևալկր պԵա րագագոխ յքէկթևնկ էրրև. էրիս մէրքաւ. , 
սրում* պատսւէր սաւեալ էր ^ ՚Հսձսսչեէ ղիոս^ 
բէուքժփ և. պրապժադիմի (ասրգախսւ(Ժիլ%ն աաաոէԽաշի, 
որպկս և. տեսեալ և ուս և ալ էր ^ ծերպն գաժենաիԽ 
ղս/եակ իարաժԱնկսւքժէ չարթն * |*ւ#^ յասլսւր փոս^ ^ 
ղեալսաաաեսչչ ^ կերպարաՏևս եպիսկոպոսի և* 1րկն ասա 
աշակերտ ծերպն և. նսաաւ յաեդիԺաե նորա բայադսթ» 
9ի նժՏժնԷ իբրև, աշխաաեալ 9ի 7ՀաԽասբսրհէն • |–+% 
բ*Հքքքն էրրև– ետևս, ոլ ծանեաւ եքժէ երևժաՏտ չարթն 
է » այլ քծ/3 աչբսւ ընդ աձաի նպոս Լւ երկիր եպադ %ժա 
որպէս եպիսկոպոսի % |#ս. ասսէ աասոսԽայ » եղբայր ես սր^ 
գի, ոյք>ամր աէրօի գթհև* ա/լարա սկր և քքնկազ֊պի*, գի 
•եքք^ՏՀ9 V Քա1Ը*ըձ Լ– յաժխէխյտձէկ նարա և– յաԽքաւր 
ժողովրդենէՊ*, սրքէ սասանողի սսւաւերը ահսսծ» Հ-ծ ♦ 

Հև փաի»եայ *ի նողսԽԷ և. եկի բնակել յսՏԽասրստի հան*, 
գտրտա-թր , արում՝ ցա&կացեալխի ՛ի մսձկա-թկ իմՏ% * 

^•99 և 109" Ւ>ԿէՕհր ՝ե Ք& > էՒ “Փ Պ* ք քի֊ 
նՀե, և մի և. հայր* րո է-էք/եմևճ՝, պի աՀ1 իմաո/Լալ^ա֊ 
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պպթսցիթե ևկևսցևն թախանձէլ֊ ղիս է |^ւ էրղթալքճ հա^ 
ւատաց ՀՕք^ք իբրէւ ևպիսկոպոսի , և. արար ղամևնախ 
կաաէանորա • Ք^^ՂՒ էքխծացնմա բեակութք *ի րորւգյրի 
ոճդ մէրրձ իւր, է յաւուրն ւֆ անգամ աևսսճկր գէրպիս^ 
կոպոմն , Լ Էք^Ր ՝Ւ նմասկ խրատ խաան թայութքԼ ♦ Հւ 
շփոթմճմի 1ւ րարկսւթլէ ըէրալ և դև֊ ևղյւայլճ և. ոչ֊ ի֊ 
•Ամեայր , յաճգի փակևցաւ ինմսճկ գիտու թխ , գի ա֊ 
Ոյսճչյ հօլճ հրասմոճի կր« Լւ այսպկս ամևնախ իևդճաՆ 
կամ*յօմ արու թիլն չար կ մսճկոճց և. ևրիսաւսարդաոց տ 

յայսճԽաց &ոծ գար ծևրոխ մեծի ք և. նա աղոթծաց 
իԽդրոսսեովթ վաան փրկսւթէ էրղթ.օքԽ, գի ք^յքէ 
իոպաա % և պիս կոպոմն ք ար էր ոաաոճախ , ոջ֊կարաց 
ծածկելՓղոսէ/Հ&Հա-թ՚թհ իլր, այլասկցէրգթայրև . որ֊ 
գԽոկ է Հյր Կ փայտասա այս * |^. ասկ ևղթա/յքն . հօքի։ 
է&յ Կ > *էք * եպիսկոպոսն . տես, որգեակ, գրեր 
հօլճ յ>ո , գի ոչ֊ արար ^թծղլ ար մ ոճի միոյ փայտատի , 
հաճ որոյ ոչ֊սաացևր թկ իմ՝ է ։ \՝րկ ևղրայրն ♦ նոր այն 
խՐ է » » 4. ոչինչ֊ կ որ ոչ֊ կա*ֆ %ա թ»2 • ^ 
պիոկոպաճ ♦ ւշ ասյդպէս, որդէրակ , այլ թկ կամիո գխ 
աէրլ֊ քիշքրիտ մտածութք հօրե վ>ումէ դուս էրրթէրալ֊ աո. 
նա աօա իշխսճաբալ»% ևթկ փայտատն ախ իմ՝ կ և. ոչ֊ 
վ>ո է էս, փորձէրա այնու գճշմձ»րտութ^ւ նորա որ քխդ •թէրզ* 
IV ոչ^խեւցտւչախ թկ այնու յոճդխճճևլոց կր խար^ 
դախութ$է» իլր է | *սկ էրդբոցին դար2ևալոչծսճէրաւ գէր֊ 
պիսկոպոոքճ զխոովութն՛ խրամն ափշէրախ տգիտսւթքԼ, 
այլշփոթէալխոովևցաւ յոգի իւր գայրացմամբ ընդ^ 
դկմ ածատէրո ծևրոխ $ 9ի գիշիրքճ յախ պղտորուՈ 
Ոէնկր ղմիաո նորա , և, ոչ֊ախու իմացաւ. • այլի փոպիմն 
ևրթեալ֊ աո. ծէրրն իլր շփոթ մամի, ղևրկրպագութիմմն 
էրա էս եաէ * է^կի ք հայր» ղի գիտաոցևս և. ծսճից&ո թէ 
իմկ փա/տոոմն աղխ է ոչ֊րո , և ոշ աչլտացից փա» րլէրղչ 

սուրբ ծէրրոմեքճ • այո, որդէրակ ք բո Է և. ոչ֊ իմգ և. 
սչլմխսխ ոխ ք պ/լ֊ամէրնախ դ» գտցի աո. իմոուէրալ 
տողրցևո քճդ ^րգ% և մի այլ սու իս բէբցէրո , ղի և֊ էրս 
րոէրմհնաղբճդէրալ ընդ իշխսճուքմէրամբ րո% | ու էր ալ֊ 
դար մդորէրալևղրւայխ ղարթէրաւ աղոթիչ որբոյ ծ էր֊ 
քոխ ^ ևս ասրսշաւ և ալ֊ սճկաւ աո. ոտս հ<ղխ ծ^քլք և֊ասկ ♦ 
րողութի՛արոսցէրս քճձ մպորևրըս, ղի ոչ֊գիտևմ ղքճչ֊ 
խոոևցտյ % սուրբ ծէրրն ♦ օրհնևալկ տկր ած ֆ ղի էոպ 
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իԱէ դաքէևալ քորէքձրաՀն էյ՝ քմպորևէպ ■ |#«– ասկ 
բայքքե♦ ոաի որդնակ, ա/Էթկ նպէսկաապոս տնաանր և– աաւ 
քէզ պահէցէր, որ այգպկս խօսէրցարւ սակ 1րՀրայրն, 
ասյո ք հսք/Ը է նաա/Էսկաաաարա տնսէ և. ունք»»/* աո. էս աոասնց 
հրասաէսՏևաց վ>ոց» աէսաան որս/ այո մպորա֊թք աալաաաաահնաաաց 
քՏեձ % |\#4ր ցնա ծնրն է ով֊ որդնակ, որրան աշխատ նղկ 
ա.սուցս/ննլով֊ րնդպաէՌրնասյե խարգա խութիչարքճ» ք և. 
դու. ոչ֊ ծան նար . արդ ոչ. Էր բաւակասե .թնալ այն աաաաւ *Է 
7ճաանաշնլդչարն սատաաանասյ գի օչյնտ վէնալ ա/քցքն ♦ աէսսն 
ախորէկ աաչ֊նէքն աաւ րնաէ% այէնստաւ. աաանդկն պի դաս. նր^ 
թէցծաա աաւ նաս, ևս նաս ք*եյխ կ աաաաոսՏաայ • ճ. ակէ 9է էաբսա^ 
աաասա»նաարա ծաաճանաաար գոր նլից գթնաԼ շաէոթաճաա/բ • Հ^բրև. 4*. 
տնս նղթայրն այէ ա1ի րոտ աֆոէկ աա/աաոաէԽաայ պնդնալսն 9 և 
պի գէտկք ղհոգևաևսոսթք հպՏ» էպտյ» գոչևաց աւ 
ր/6ա էւր աաանկնաաալ աաւաջի նաարա սասնլով* ոպորաՌրա աճը^ 
րնչջ/ո և. աղօթնա աաւ ակր ած 9 պի ա/ի աեկասյց 9Է փաար^ 
Տութէւն նկնգաաաւորէն այլ» աֆնչէւ պաամնաց 
հայրն 9 ոչ՜ գ է սակր նալթայրն նթկ նպէս կոպան այն աաա^ 
աանայ կ < |#ս ասղօթնսաԼհօրն գնասչ/էն է աֆաաաէն աֆնչևս 
քԷ խրճիթ նղյւօրն, և 9է յ այրին և օլ գտթն պնպէսկ 
պոս նրևնալն պայն * րանպի յ այսն է ծ դև. նննդաաւթքհա 
նաարա և հալած և/յալ ՛է սահմանաչյ աածատի աաջսթէւբ ոըր^ 
բոյ ծնրոյե» և աէրկնցաւ նղթձսյրն և. ղցասաաաացնաաղ նա/և. % 

()^(| Ղյ1 ՀԵ ԱԼ.9է աֆասոին միայնակն այ ր սու րքլլէրրթձ՝ 
սաաւրբը և իմաստունը և. հոգևորը թուաաաէնրկաատասսաաակքլ % 
և. բասեր խօսնցաան ընդ մէաէնաանս աէսաան աաւարքՏնութ1Հայ ն^ 
ղնլօայ է սկպքւանկ 9Է սուրբս ♦ Ել թկ պձր ճդնօւթիւե ատ 
քէ նոայաաանկ ստացնալ կր ք և. որպիսէ կաաարկր պաւաաւբս 
էւր 9Է խցի էւրուաՐ% 

Հ*բաջքամն և աւագն որ 9է նոսա ասէ • նս 9 նաըսաաբթ % 
յորմկհնակ սկսայ հանդարտնլՀի խցի , բպորովիմբ էաա^ 
չնայէ զմարմին էաՐ մն1լևնաը յամկնայն ապատաալբքճա Հէոր*. 
ծաաչյ, ք և *է մտէ ունէաՐ աֆշտ պչւասես դրոց որ ասկ% նթկ 
խզնսցոէվ» պէյապանս նայա և լխկնսցաաւթ *Է աէկխք պյոայծ 
նայա ւ|^է շէննցէ պարէսպ ամուր ։է ա/կք հաադլդյ և աճարա/Լ 
նդյ էմոյ դործոց և ասացէ 1է աճ»է% նթկ դոր օրքճաաաակ աալ 
տնսաենն գմիէՈք ասնս պտ պարսպին ննրթաայ ևս ապաաաբդյ 
էցնն քնոյնպկս և դու միպլլ մի բնաւ աոնսցնս պարաաատէն 
քք*» յէսԱ* նայեէսց և Յ&ա է^յ 
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Հ**ց է֊ դատաստանին է»յ » |Կւք ^օք» խորհուրդս այսպկս 
աեամնեմ իբրև ղօձս և. գինուն դս իմից ♦ և, ՂՀէա*ք՝ 
զնոօա եկեալ 9ի միտս իմ, բտրկոլթի. շորացուցանեմ 
գետաա ♦ և ոչ֊ երբկը դագարիմ 9ի րյարկսքնէսըլյ մարԱեոյ 
Լլ մաասց» զի մի դործեսցեն դո/նպատշտձ&ն» 

\քՐձք"ՐԳ** ♦ *,ք# յպքմկհեակ հրամարէցի յաշ^ 
խարհկ , ասեմ ցանձն իմ* էսյսսր նորոգ Տրնար վերստին, 
ասյսօր սկսար աաո բնակել և պանդխտիլ* աբդ այսպկս 
բնակեա աստ իբր օտար* իբր (Յկ վաղիւ. դնաըսյ էրս աս^ 
տթ թողեալ դտեղի հո ք գչսյս խսրհեաց 9ի աուկ և 9է 
րէ&ժ • 

Հրրբորպխ սակ ♦ ես յառաւօակեըանեմ մտգը աո. ակր 
իմ էւ երկիր պագանեմ նմա , անկե ալ առաքի նորա 
իէսստովանիմ նմա զյանցաես իմ) և այսպկս ի քան է մ՝ 9ի 
փ**յր և. երկիր պագանեմ հրեշչոակաց նորա և. խնդրեմ՝ 
քի նոցանկ֊է որպկս դի սպաչեսցեն գտկր համն իմ՝ և փոսն 
«5ւ/՝ ստեղծ սւաՏոց խրոց է |#ս. ապա իքանեմ՝յանգամն^ 
դրբ է՜ դիտեմ՝ դցսմնքանս որ 9ի նմա * յիշեմ և» զանցս 
Դրկիցն և դկոՏրս նոցա մինչ֊ գերեին դնոսա բաբիըսցիին է 
%քթպձ– և. ես առնեմ՝» անցս/նեմ ա/տզր $*Գ ամենայն 
ասնքոԽս որ 9ի գմոխս էն ք և տետանեմ՝ դամենայն ան^ 
դամբ իմ՝ դաաապարաեալ 9ի սոմնքանս ք և այնպկս քամ՝ 
շ»գ ըքց"Փն Գ և Գ քեՒէհ 

^էորրորդն սակ • ես այսպկս կամ՝ մասը միշտ* իբր (Յ֊կ 
նսաիմ 9ի լեսան ձիթէնեաց ընդ տեսան էւ ընդ սրբոց 
աոաըեըոյե և. ասեմ՝ ցանձն իմ* յադյսմհեակ մի բնաւ 
/^ձ ի*"ըհեսցիս մարՏէաւոր է այլ֊ ընդ սոսա կացցես դօր^, 
համնապազ և քմնդրեսցես ընդ դոսա և նախանձեաց կե^ 
նաց սոցա » և. որպկս ||%արիամ՝ նսսսսւ. առ սասն աեաոՏն 
է֊ րմ>ր պրանս նորա մինչ֊ ասկր* սաբրը եդերսՀթ դի ես 
սուրբ եմ) և եղերուը գ (մաճը որպկս և. հայրն ձեր երկ^ 
նա ւոր գթած կ , և. ու սար ուրյթեկն դի հեզեմ՝ և խո^ 
նէսրհ սրաիւ. է և գսա/նիցկր հանգիստ աեձաեց ձերոց ♦ և 
աքսպկս կատարեմ՝ դկեամնա իմա 
Հինգերորդն սակ * ես տեամնեմ՝ մազը յ ամենայն 

մամ՝ քհրեշտակս դի եչանեն էս իք անեն կոչելև տանել 
պՀֆ-գի իմ) և. միշտ Տնամ՝ վախճանի իմոյ և ասեմ միշտ* 
պատրաստ կ սիրտ իմառ ըեզ պատրաստ կ սիրտ իմ 

41 եցերսրպէն սակ ♦ ես նսաեալդտխ և քքիշեր էւ գտյ* 
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խպքհխՐ ՝ի մսփ խ/սսՐ,թկ պսցս ըս-սցց *(• աևասճկ* և, 
թկ դուտ աշխսաէրցաչք փսսն խՐ, և ևս հս&գսւցխք րգ, 
ձևղ. և պա/ս թկ *քնևսյատ սակաւ. *ֆ, ևս յույ^4էլ 
գփրկա-թի խՐ. և քէքէքս , ևթկ ար*ք/> խՐ կք գա# , Աքպկս 
Գ հ°րՀ պս,",էա"–1՚1րարա<թ յք*Հն ♦ է թկ ևքթսդտ խՐ 
կք դԱԿթ* պաասէ-ևէքկթ պիս իքլրև պթապսսևէ հսսէթևքևալ 
փաևէ ձևք ♦ և– ևթկ սչխսէքտ կթ խՐ, ԱԱ֊արա^թ. քձցք&> հ“~ 
վուխե 2ևրս*.մ1 և թկ ծաայսքքէ ևրկևբատ ՝ի հաքկսէհև, 
131 է հևսմւևսջխ թ>2 • ^ 

I ^օթնևրորգև սակ • ևս պևրկքխս ղէսքսսսէկ հսձսսպսսլ 
խորհխՐ և. ս/նդաղյար խրատևաՐ պահՅէն խՐ սւեևլ գսս., 

սա, աքսթզխ ևն հաւաա, յս/ս , սկր. որպկս պի յա-ասէ 
^7"^» և. ՝Է հաւաասք հաստաաևցսք/ւք , և *ք> սխա/ սչ֊ 
Լրթկբ ^"՝յ^9ատէՅ (ձսսւ. յաԼսւրս խՐ, 

ՀՀւթ-ևրսրդե սակ • ևս սւևսսՏսևմ՝ մապէ •հ>Հք քք4յ> 
թռաչ/ևալ և խնգրխքկ թկ պճ կյսճփցկ . և. սւք և. շքՀի , 
նա, աևսաևևէՐ ևսնևրթքէե աևասրսճստ 4 ապաչևէՐ ք\|^ր 
պի յխդանախ աքէասցկ պՀՀԱսպա նսրա , ա.մևթ կա, 
(*»••& յ^պթէրլէրկխ֊ղ^"»^ % և. Հ գաքթակպևլպՅՀէ 

) Հմնևրորգն սակ • էրս մխա տևսանևմ՝ մաղթ գիմանալի 
պարսն և. գակրն փսսւաց գի կայ 9ի միիի նոցա և «աաւէլ 
փաս/լի պասքծաոուքմբ ք և֊ 9ի 2աևձրանաէ իմա մ՝ ոա.ստէմ՝ 
գմիտս էէՐյևրկքխս և աևսանևմ՝ գպթանչէրչի դևգևցկու^ 
քէ՝էւԽ հրեշաակայն ֆ և ը»1ոՐ գըմնրաևչի ևրգս նպրս գոր 
անդադար մՏստոացսՏևէրն այ ք և լուևալ գձպխնոցա ցըԽ^ 
ծայ և .թադյյրասԽայ հոգի խՐֆ Լ յիշևմ՝ յախմՏմնկ գրսՏա 
գրայ ար աակ՝ ևթկ ևրկխտ սրաոմեն գիաաւս պյ ^ Լ գևրկ^ 
րաւորս գամևնաքե հալև մսխիր համարիմ։ 

ՀՀաաՀևերսրդն սակ ♦ ևս միշտ աևսանևմ՝գհրևշաակն ար 
սրսհասրմն խՐ իցկֆ գի՛ կայ մևրձ խՐ և արահկ քիս , և 
յիշևմ՝ դրամն գրոց որ ասՀ% թէ յաաաիագոխ աևսաևկի 
գակր գի կտսյր ընդ աիմկ իմմկ գի մի սասանևցաքքց ♦ ևևր^ 
կուցևաէ9ի նմՏսեէք պահևմ* սուրբ գանձն իմ\ գի աևաա^ 
*նկ նա պճանապարհս իմ\ և աևաանևմ՝ գի ևրմնկ նա ա^ 
ոաիի այ յամևնաքն ալյուր պատմել գդորես իմա 

|)՝ևտասանևրորգն ասկ * ևս խորհխՐ 9ի տօւկ 4և %ի 
գՒԺրՒ քքնԼ ԷտԸ* ա**տխսս&խ.հտ, սրպխակք էն 
Պ”<Ք> սք^"լԹխ^* "կր , ևրկախմաավյխՏտ. և. Հքխ, 
նև*Ր պախյձքս *ի սոցանկ ապախափցևմ՝, և. սաևէՐէքսքևՅն 
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ւ արգ1է*քթ Հ^ցօֆադքթէ տո, «քք ձասՀր^^ 

յ^*» •փ ՀրէՀՀէ&Ւ** "Հ*Ւս ր*« #Կւ* 
է^ր Հէ^խ ա~պքթք»էՔֆ՝ քք^ք" ^*»*ր > 4֊ ,/յ^ ք<^ 

քքևղ^ա*® »ձ ք Հ^յք՚է ^՝*. գ*աձփյէ& «>*. 
տԼդ.հաԽքխււո1 

ՀքրՀաաաաՀմղաք^պսկՀ ա^^աԷհքպփՀ ևղթար^ճ 
թԼթ երկնաւորթ ունիթ և .թաղպթավարբւթք 
սաացէալ կթ ♦ ձւ ոլ են զարմակթ զոր խել կ. էսսկթ , ^ 
աևսաեեմ՝ զձեէլ րարձրացեալ ցերկրաւոր դործոց 
կթա, զի վերադոխ զօրութխե րարձրացևալկթ ցերկրկ 
է օտարացեալ կթ 9ի մարմնաւոր գոր&ոց ♦ ձև ձս 

թկ զքնլասացից զձկն^Լ կամ՝ պքնլ կոչի ցից ըլ. 

*Լգյ 1^7/֊^" Ղ^ԼԳՊ^^տէ՚Տ ^Ղ&էէ” > V "ձ "ճփք խ"ր֊ 
հա՜րդ պատմԽլշյ արժան է , Նա ձև ոլկևնաց այսու, ար֊ 
ժսՏնԷ իսկ ի*խմ\ «յ» «ձ ^ձ. աեսսՏևէրմ՝ իմ՝9 այլ թազմու^ 
թիլն մևղաց » ձւ 0ւր ձ. նայիմ՝ մէոզթ , տեսաեեմ՝ զնոսա 
իբրև. զթեռխես եդեալ առաջի իմՀ վասե այսորիկ 9ի ներ֊ 
թխես դժոխոց խորհիմ՝ դատելզհոզի իմ՝ և ասեմ) թկ 
յէրա աակաւ. միոյ ձև է» աՆ^լ դաաապարտելոց եմ\ ձև աձլ, 
սաեեմ՝ միշտ զոր ս/եդկքե կոծումն և արտասուս աեդա^ 
դարս և. ըսց անմխիթար , ձև տէրսանէրմ՝ զկր2(ուՁ& ատա^ 
մաեց և զդոզմոմես անհանդուրժեշիս • ձև փսոն այսորիկ 
աեկաեիմ՝ միշտ առաքի այ 9ի խորգ և \ի մոխիր 9 և. ամե֊ 
նախ խմեարհութբ ձև զղքմամխ, ^ գուցկ ողոր մև աչ ոլ 
առպթեսցկ անդ զիս է ^ տ էր սան է մ՝ անդ ծով֊ հրեզթե 
սաստկապկս եռացեալ որոց աչիթ բոցցե հասաեեն մին^ 
չէւ յէրրկք/նս9 տէրսանէրմ՝ ձւ ^ հուխ աքն արկեալաեթիւ 
բազմութխ մարդկան ք ձւ սէեողորմ՝ հրեշտակթ հրեդէխթ 
կան 9ի խրոց նարս 9 որթ վառեալ աշրին միշտ ձւ ոչ մև^ 
ոսմտին, որոց միապկս Խշտեկ ձախ հոցոյ և կոծոյ 9 որթ 
իրրէւ զխռիւ կիզխն և ոլ րոցակիզին • ձև տէրսանէմ՝ զի 
թազցրութխն և. ողորմութիւնն այ ցախ ժամ՝ ցետ դար^ 
ձև ալ և. պակասևալ իցկ 9ի նոցանկ տ |^լ զոցո ամենայն 
միշտ զմտաւ ածեմ) և. ողբամ՝ զամէրեախ ազդս մարդ^ 
կան 9 և. զարմանամ՝ թկ ձրպկս իշխէն եայելյերկթևս 
կամ՝ ասել բամե խել մարմնական 9 որովհետև այսպիսի 
ս/եցս և. ահ և դողումն կայ առաքի նոցա ցելս իւրեանց 
աստեացս ւ ^() ոցս ամևնախ իբրև, մտա խորհ չինիմ՝ 9ի 
տուկ ձւ 9ի դիջէրրի ձև աեարժան համարիմ՝ զաեձքն իմ՝ 
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ևրՓփ և էրլէկքիէև րքչափ հնաք կ քաաարէրլ կաաաէքևէՐ 
պքթյաես գք*ց *ր աաէք՝ էրղէն քՏէձ աքաաաակթ էմ՝ կևքակւ—Հր 
՝Է և ՝Է քֆշևքէէ & ՀմաաաՏաք» աքհ աՀկ 
հէպևար <աատէտւթ^ և խաքհապագթ և ար բաՏքթ ՀՀ*֊ 
ղատափսրա (Յ-էրհացա * |*«4 4^ արժաՏփ յֆշաաակէն. 

ցա էաաացա^ կևաճա, պրպէա գէ հաՀքքքլ աէաաՏր 
4յ*և1ո»ցաՀլ* 
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8ԱՂ0.ԳՍ 4ԱՄծ08*հԲՓ11քւ, 8ԿԾՆԱԿԱ8 

Ե՝Ի 8Ա*ԼԱԳ0 ։»ԱէրԵ8ՈԴ,1ձ8Ն 8ՆԱԿ Եէ, Ի ՀԱԻԱՕԱՐ 

ԿեՆ8ԱՂյ1հ0՝0 0ԻԻՆԱ0՝8Ա8 Եհ 8ԱԴ,Ա,Գ0 0՝ԵՆԱԻՈՐԱ8 

ՍԵՐԵՊԻՈՆԻ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ 
|»ՄՈԻԱ8ԻՈ8* 

Ռ կա մի մ՝ ղձեղ անղիտանալյ եղբւարտ ֆ ղի 9ի սկըէԼր 
բանն յորմամ՝ արար ած ղմարդն% և թող զևա 9ի դրախ^ 
ս»ին% ամբայջ^ ունեըյւի ղչէսչյութ իէ/ն 9ի բնական ոււէն • էւ. 
իբրև. լու-էԱԼ– պատրողին , նա յայնժամ՝ ընկեչյաւ *ի փա^ 
քւաչյ ի*֊րոչյ * տ^րն ւ/եր Լ^Մ ՝|^// արար ողոր մութ ի 
ը^դ աղչյս մէսրղ կան , ւէասն բաղում՝ իւ րոյ ղ որ ո փշին 
ղեաչ է/արմին% արւնըւփ կատարեալ֊մարդ ըստ ամենայնի 
աո֊անէյ մեղա էյ , մինչ֊էիոի/եսւյ1ք ղոչ֊ ըստ բնութ 1ևն ՝ի բնալ 

կանն *ի ձերւն սրբոյ իէ֊րոյ մարւքնոյն ք և դարձուսյէ քչ**֊ 
էքենեսեան ղ^ետեայեաըյն <Հևտոչյ նորա և պաաուիրա^ 
նաչյ նորա ֆ ւ^Տյլ ղի կարասչյութ յաղթեըՀՀանողքւն ղչ1եզ֊ 
9ի ւիարւաչյն էՈրրոչյ , չյուչյանեըւփ մերլ սուրբ բարեպաշ^ 
սւութի և. օրէինս յստակս , իբր ղի կայյէք մարդ ՝ի բնա^ 
կանուէէււ յորում՝ արար ղնա ած ։ 

որ էտ կա միլյի գալ֊ յիսկղրսմնէ^ բնականն , 9ի բայ 
իյզեսյկ ղ/յամս ըստ մարւքնոյ ։ 11 ճիտը իւր է չյէմնկութ ի , 

և արւանչյ րյան կութն և ոչ֊ սիրելութիմն աո. ած* սակս 

է*1> 4ք*ր »ք (Հսպաղա աէէ֊*ա 
^ քթաւթՀ , Ն \ապթ հասն էրկիւ^ 

Տաաա^աայ # *|» ճ»փք–Ն«^ւ»ք«ձֆ Հ֊ո քք1 %* ^1ր*ւ1ր^ Ն յէ*քՆ*ր *&ր~ր– 
Հփ+ • • 385-387 4#քէ է7»~;ն»յ ^5 «*ք*,քէ**։լ I* * 

էքքէ՚և 
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այս^րէկ կոչԼցաւ. #|*անիկլ այր ցա&կոէ-թՆց * 1^4 ^"֊ 
էէէրաց թշնամին դյյանկա. թ ՝ին շալ ՛ի յած՝ ցսԽկոսթխՀր 
դարւութե աո. 9փ ցանկալգցանկութր անարգ ութ էրան 8 
\քխղթ խր կ նախաԽձ ըստ բնութ 2ր , և աայսէնց նախամն^ 
ձու յա& և. ոչ՜ յաոաֆահատութ*քա ք որպկս և. դրեալ֊կ 
յաոսՀըէրըոՅև՝ եթե նաքամնձեցսւցեը գջնորհ* 
ցէկս • և. փոխեցաւ. նախանձն որ յած 9ք§ նախանձ չարա^ 
թեէմն ք նախանձելով֊ ըեգ մփմեանս և. խաետտպս *ԼէՒէ 
էֆմէրանս և ատելով– դւֆմեաոնս է |)՝^թ խր ե ցասսւՅէ 
ըստ բնութ7ր , և առանց ցասման և. #լ չարա֊թի 9է 
ք«9 •աԷ“ոԷյ Փէ »չ փօրր^ցծ Է Հէրզք մաածաւթ%<ք»% 
որպկս <\)էրնէհկդն որդի |յպիադարու. յորժաէՐ շսյշա 
ցաճւ՝ փոդըտևաց դա/<րՍ և դՀթքլր, և արդե-լ քրարկաւթք 
աեաոն 9է մողովոգենէքն % դաք^հ/ց ք®՜լ թշնասֆն 
յ#լ շքքա բնութև բարկութքն% հակառակելովդ էխդ *ֆ֊ 
մեանս և ատելով֊ գէֆմէրանս • վասն ամէրնայն ապականսՀ. 
րյելորփ» և ապականացու. անձքէն% նուաստացաը ախտէւըն է 
\\՝ԷտՔ Էւը 4՜ ատելութ Էւն ըստ բնութ եամն • և որպես 
էրգէտ գնա \քև,Աւա » մէրոոյց դմւսրդարեմն աւէօթոյ ♦ նմւս֊ 
նապկս և Ս ամէէւեը է ւքերայ | 9չլւսդւսյ թ ադաւորխն 
մաղեկւսյ • էւ աո. անց ատե՜լու– է*) ք. 9է վե՜ր այ աէստէցէ՝ ոշ 
ևս բացայայտքն խորհը անձքւմն • և փոխեցաւ 9փ ւէեղ֊ ալ 
տելութին 9է մէւՌրւսնս, արհամարհ ելով^դւֆմեանս , զրա^ 
խոսելով֊ դւֆմեանս • և ատելու, թի հաըսծկ դամենայն 
արւաըքքնութ ի 9է քլսյյ յէսնՏնե % ^Լ11 ե բարձրա^ 
խոհութ/ւ 9քէ ւքերւսյ ախտքւց ♦ և որպես եղ էտ դնա ■ յ«^» , 
անպատուեաց նա դթխամֆսն ասելով• անպատէլր չարը» 
խորշակահարէչը ամէրնայն բարւոյ , և ըստ էֆոքերն է |^ս. 
փոխեցաւ. 9քւ ւէե էլբւսրձրաիահութ ի աո. (մ շնա միսն * բարէԼ 
րախոհեցաը աո. մէւէեանս , ճւ արգարացուցսհը ղչքէրզ֊ քն֊ 
ըեանս ըան ղւ/խէեանս , և 9փ ձեոն ամբարտաւանութ *ե 
թխ աւէէտ եղար պյ * | ^ՀՀաւասթլ այսորէկ շինեաէ֊ են ընդ 
մար գոյն • էբրև կերա էն 9 (է ս տունդ անելըքն , փոխեցաւ. 
բնականն յտյսոսէկ ախ սա անարդ ութ եան % 

| փութ աս ցոլը % սէրե՜լփը > քւնա ւ/ելով 9է բաց խը~ 

դե է դայսոսէւկ , և ստասցուը դոր սէ կրԱ մևր 

^ սուրբ ԷւրոււՐմարմէն , սուրբ կ և բնակկ 9քա սուրբս < 

|է/եաւ/՝տարքուը մէրղ^ խնըէրանց աո.9ի հաէճոյանաԼյսյ ՜ըստ 
կարէ մե՜րումդ կատարելովդ դէրասորակամն մեր 9 և կշոե^ 
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լսվ֊ ղամենախ անգամս մեր , մէնչղի կասրասցուՀ* 
բնակսքնա 8Տ ք որպկս գի գտցա^* ղոպսրմաթի 9ի մամա 
փսրձաԷմ^Ձն հանդերձելը գալ 1ի հնրայ քւնակու(մ*եա % 
()՝/( ժաաքֆֆէևէ-սցաՀէ այսուհեաև , եղթալտ , հեդգութկ * 
քԱքԷ աղաչհսցավէ ք եղչւալտ , գթւարերարսւ. թ իմն նորա ան^ 
նռւաղապկս $ որպկս գի առստեսցկ սա. ւՏ-լ ղօղնակա^ 
նա֊(պթԿ իւր և. ապրեցռւսցկ ՂԼ^Ղ. *Ւ ձեռաց թշհամեաց 
•էերսց ընդդկմ՝ ղքքնուորելօցե 9ի վերպյ մե՛ր* կամեր ցողայի» 
“քք^ււ^՜ւ «40– 9ի է/ք»^լ մսաՀնելզյ մեգ *ի հանգիստն 
»Օրր ղսր շնորհեաց մեգակր մեր ^ 9ի ձեռն սըր+ 
բոշ իւրքք պարկեշտա֊թեամն • ղի նմա են փաաՀշ յաւխ 
աեանս ♦ ամէն ւ 

8ԱԴ.ԱԳ0 ՀԱ1րծՍ8*Ի0ՓԱճ 0Կ0ՆԱԿԱ8 

*||Ա1» 4ւ***Ս ղչաՌրնայն յամենայեույՐ էրի պիտանա^ 
նաւքթ դի** աստախոհափ, պատրաստելով յամենախօւմ* 
քամեի յ սրում՝ չսեաֆ ասելով^ թկ թապուիՅփ արա • աթաՂէ 

9ի ձեթն նա. ասաախոհութ-1 ն ամենախեթ» հակառա^ 
կորդին խափանին * ))՝/( կամիր չափելգթեգ խզի» մի* 

•հք&էժ ՚ծրք էէ ^հքհպ ^•Փմսեէտ Քո • IՀէՒտծ* 
աճսգքքն 9ի վերագյ մեղաց յշոց ♦ իսկ պուարճացեալ ըԽդ 
աար եղրյսլա, իբր ղի երկիւղն % բնակեսցկ 9ի ^–լւ 
\քքմկ յա.ղի ղնասցես քիպ եղյսպա, հեռաց* գթնպքձտն 
դքքղԱ 9Է նսցանկն է ղի լռեսցես ♦ և, մի յածեսցին աչք ՀԷՈ 
ամնդր կամ՝ պյ*ը > **&Լ խնկացիր 9ի սրտի ^օււՐ կամ՝ 
ղաչեա ղած • և ար ԷֆավաԿեսցես , մի համարձակեսցիս, 
“ՕԼՒղԷցԷ” նուաստյ ամենայնի ։ ||^ւ առաքի դնիցեն ^էլ։ 
/խկալ ի նոցաևկն օրպկս հարկաւսրեալ* մանկադոյնգահ 
ը**Ը մի համարձակեսցիս առնուլ 9ի սեղան ոխ և արկա^ 
“եևլիքւէրրան ըԼկ1րրքճւ յ որ ժամ՝ոՀսփցկ^ գս^թ » 
և մի ծածկեսցես կապերտ ընդ այլում) այլհարա 
կաւորեցո գթեգ քծտն 9ի բադում՝ աղօթս նախ յյան ըղ^ 
չ*ան մաեխ է |>^կ վասաակեսցիս 9ի ճանապարհի և 
կամեսցիս փդթր իւպոփօեանել դօտս բո միայն սձ՝ պաա^ 
կառելոփ մերկանալ ղնոսա • իսկ ղմարմթնս ոո մի ումէտ 
թալացաս օձ անել առանց հար կա լորու թե 9ի հիւան^ 

1 Օքք4*-*։ 4 անվքգովէ 

□ւցւէւշտճ Ե;/ 



640 * ՕԵՐԵԴՒՈնհ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ 
դութևնկէ \,՝թձ քցյէ ա* թևդ ոտարական ք աքսպկա 
արոացևո և դու նմա ♦ դոստ նպտա ❁և և. ասա Սև1 /Յ^ 

արա ոիրևյութք * ասոձրալյքոքվ^ արկ 9ի նևթթսասդքքնս 
ևթկ «լ կամիցիո հանդևրձ % Հէմնդսաևամքւ տուր նրՀո 
հա/նդիսա է*| քտտևրսէ թո ^ սևրըմն՝ տակաւքն տևմխկթսգսքն 
քՊՀ՚Լ •ԳծշՒ^Յ*՞” ասևլսւմևթ թկ թով կևր + տ/լյի֊ 
շքրօ* քմևղո Հա, պէ մի կևրիցևթ հևշտութթ., Խ ուաևրսէ 
.թո յաԽդիմէսե կևր է ^աաւ^է7ճոն թո ևղիցի 9ի ծաՏկԼդ 
ղոտս թո > և ևունկթ թո աՔսևուցևստԼ աո. միմևաեա • և֊ ու֊ 
”*րՀ Ք* *Փ յաևևցուոցևս պաչս թո ասբդա և *&դր է պթլլ 
4և սչիոաևսցիս յուԽախաբսքնութբա • տ/ի. արկցևս պձ1ոՀԽ 
թո քի սևղամե % ևթկ ոչ֊ նախ աոսացևս բաբևրբսհմԼա է 

\%բ1էշվ. Փ^Բ Ք" *9 թ"ք^Տ"լօ31րս էՒ4"ՐԳ Ք" "V֊ 
ղակևլանուստՏրաբար * Հրտտսէղսվ/ճտգ ևպթարս Ք«՝ևթկ 
խսխ ևկևսցկ *ի բևրան թո , մի ընկևսցևս վՍա ասսաիի 
նոցա , այլարսաթթ ևըյևս մինդ 9ի թաց հօքեցևո վա տ 

|^*1է ոխգևա պչրթոէնո հո աո. 
*ծ ,/*2. ղբկր™* ^«1 է հէ&գիցկո ՚ինէք&ւկ. իԽֆ 
պքևո. ամկնևթէ էհէ հաեէ-ր ։ \քթկ ևղիցի հարկաէ.ոբո,թֆ 
ծաղու. | էքի բացցևօ պր֊ևրոճտ հո , պի թաւ ակոՏէ կ ժպաևքի 
•ֆղք* բւճոլթթ ՚ է |)՝/1( ցոԽէրմևայցևո պինչ և– իցկ 4ևր֊ 
ձատւորին թո թկ աևսսճտիցևա, կամ* հաեդևրձ կամ* ^էր% 
գուէլ կամ* դոստի կամ* աղաբողոն կսթմ* թև ^քլնէա^ 
պագոիւ, և ոլ յապկրցՈւոց&ո պցո&հէո-թի հո աոնևլՀևք^ 
թտևաենմաե աքԽօչյքրկ % ստասցիս գրկոլեո քմի 
7(սւճևսցևս զգստրդարուա/ն նորա , վատն Հի ւրլ ոգտևցու֊ 
ցո&կ պօՀտՅն թու \քթև գթևոցևս յիմէթ իրի ք մի ոաևք 
վատն ամօթոյ և. մևղանչիրյևս » այլարկ ապաշաւօւՁև* թկ 
թողաք արա , և. հսևտգիցևոէ \քթև լուիցևս բանս խիստս 
կամ* նաիտաաինս , մի սպսունասսցիս , տսյլարագապկս արկ 
ապաշաւումև* թկ թրպութիլե արա նախ թէմն պ/քտնև^ 
բարկութէր$ \քթև Ոթ թևդսաատիցկ՝ևթկ քխքՀր «քա*> 
րևր զարտ իրս > մի խոոտիիր , պյլ՚արկ ապաշաւո%յէճ թկ 
թրպութի արա ինձ 9 ևթկ դիտևտտ ղԷրսԽ և ևթկ "/Լքի֊ 
աևո * թսՏնղԷ ամևհտախ "քք^Ղթիկ, յաոյսիահաաութքտ 44 
մանկութևան » 

I Օէ&ա\ 4 ւչւ-ւթեամբ » 
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Տէէ 

<ո\ՂյսԳ# բնակես ահ ՄՒէոևճ>ս 

|/1*է հ**է&^Հհ^շԿ– Լպ**փ*»պս*հեա զքկ*լ 
Հ/ծ* ոչյհամարձակիլյ իբր գի կաբասցկս կաաարեէ գաՎ 
սարս ^ւ» իսսգչոդոսթի • քձկոագդրծ Հ1* 
կ^քէը ^ա կթկիսգիսն &յ , իբր գի մկդսծչիշէս ա%ր 
գիաաքմի՝* յամկնաի* ձեռագործս եթ֊կ աացես Գթն՚քշ 
ուաա&Խէշ մի ամէսչեր հսպյցս&եյյգսսէ9աթիՀն Հ«՝ (ծկ արա 
սք^րէղ^թք, ր»ես գսդս՝ ա&քԱ֊ գործեմ՝ արդե^թ թկ պյ 

գթեդկոչեսցկ ծգբայթ ֆ» է ք ործեյաէ^ս 9ի եեսայ 
գպքծաքե\թէէ» փոսքմացիր աեսս/ևել֊գքնէ կաաֆաաէէպ^ 
բասղքԽ Հք աո%ել րեդ արա Լ թ*հլ գթհի* * |)ւաեչով^ո 
եքմկ ագսաեայես , մալ ա ^ սենեակ 4. արա Ապածա^ 
սարասքքք ^ սենեկքև ^սսէՐ^ և մի նաոիս խօսեք դքխա^ 
սակարա աԽձթև թսռ* իսկ եթկ հարթ սսսմ/և և խօսքե րգ^ 
յսմես այ ֆ ասա աբասքէս .թո՝ եքմկ կամքս՝ »&ացիշ հի (ք*Հ 
«5Ս* եթկ երթայց. էս գար ինչ֊ սակն տեգ արա հա*լ 

դերձ հանգօաեամբ ♦ | յքմկ աոստկսցկ գթեգ վամև պի^ 
•"ՀքիՅ ի Հազստ կամ"ի գծօզ% հարց Հ*ա թկ արկամիպ 
հիիջեվո^քից/կամ՝քքնչ^գնէրցի9 կամ՝ոյբպկասոմևիս. 
և հԱք .քեչ֊տէոէաոկ * մք հաացես Հինմանկ Լ մի յասեզ^ 
չքես* \թթկ քՈւիցես բանս ար սատպ* մի բարՏցես Հասա 
կ» եկեալասասցես վնա այըջսմՀ ււյլ եթկ ի*շշես *Աք*ե*> 
Փ* Ք*՝ քքւ*–* Ք°* կատֆս իբսաոնեջշ 
Աըեդ որոսմ՝ կեսոԽ՝ ոչ կ*աֆ հՀքքև * թապպեամե ^օ, ^ 

ՀգԷյՒ հակասակսւթի և արամծւթիւ \քթկ մրա^ 
ցիրս քֆակեէ^քէևդ եղյսպա իբր պս/եդուիոո , մի հրամՀմհ 
աարնսցայթչ և իցկ իրԽ ւ |^է մաշկս քճտ ակեէք&դ 
կպթարս , մի կամիցիս Հասա լ**փելրնդ տեգ յիք» խչ֊ 
իլրկանց. և. եթկ հրամայևսցէքԽ յյկգյսսԽ զօր ոչ֊ կա^ 
միս ք պապերսպմեցիր ընդ մաՈտծսւթեր րոսաՐ կ արա հի 
մի արտմեցուսցես Հասա » |^/3է բնակկտ ընդ մի*&րաԱԱ% 
և* ^ գործ աէՀևկէս1քխկկքՏե » վաատակեցկթ ընդ միմկամնս > 
Ա քձա/ևօցԽս .թո թկթկսԱ է/աքՏ&օյգէ \ք.թկ յաքֆցկ* 
հաԱապոոլ հապագախ, նախ ^ պէէարձևլխոկաշխ ըզ^% 
(աՏա էՏյ ♦ յեէթ այօոքփկ ևթկ կ թէլ կաղժէրլ, կթկ «»• 

մաճ։Հոէ-օկոսլ, կթկյպւքԱկլյ կթկ •ՀքԼ Հր* 
•քկքձ փաւթպվյը վկհկթայխ»* կթկ ք"ք&ե կ աէէկս*. յ 
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Հև ասասցե պթ եգթւօր իւրում) եթե բաւակոն եմ՝ աո.֊ 
նել գնա միայն > երթ գործեա վևա 9ի սենեկքն բում) 
արա անկեգրութ^ • պի որ հաա-անի > թզն կ մեծ % 

***■ օտարական ք գուարթագթ դխնբ ող֊ 

իանեա վնա > և գոր ^ բարձեալ ե՝ աո. 9ի նմենե , եթե 
մտշիեակ և եթե բրձակ ք աո. 9ի նմոնե . աար գնա էգն֊ 

գութի 9ի ոենեակն բո և օրանժն աղոթել ապա ասա 

նմա թե իբր ունի* * աբբայ , րաւակոն մինչև յար* ♦ և 
աար նմա գրկան* գի խոկա*գի է եթե էրկն քան֊ 

իեալ նախ չուա գոտ* նորա , Հև աո. գնա 9է հանգնուշ* 

ևթկ կամիլի խօ*ևլ յամԽաքԽարսճէա-թքա կամ՝յսպագա 

քթղարաօւթ է ևպքսպոք կամ՝ յաեդաՀՎրըը ղաԶսէո։ , տլպ. 
չէրա թողութ^ արա /Ա, ^ աքաք 4. 
օչ^կարԽմ՝ բաօնալ. և. մք հս8ւդարաև»ւ/1ոէ ր4լւ 
/յէ հխ-էէ&դա» և հաԽդերձթ քւր ապաէրպի Էց1/և, բա 

♦ եթե շամքաւլ և ձորձ խւր պաաաո.ոաան ի֊ 

ցէն 9 կարկատ եանմն գաք* ♦ խ»կ ևթկ Յ&գՀ 9 ^ ա^փ* 

աո. բեղ դոմսնս սուրբս օտար* , մի աէոլծցե* խա աՈւ 
նոսա | այլ արա ը*դ նմա *իրոֆ» այ . խկ ւթկ քս,կ Տրղ. 
բյօյրն^օաարսրկան, յի արհաէՈրհէոոքէս պէա> % ■յլ/ճ», 
կէսլՀւա իՏ։դա֊թք. ընդ ա»պւբ*ն. Լ ևթկր ադթաա կ, 
մի արձակեսցես քՏւա ունաքն ք այլ տուր նմա յօրհնու^ 
թէնկն աք, իբր գխաևքաԼ դի ղոր աՏէխ6է՝ % 4« 
V Կ&հՈ՛ յ*ա–ա^է*դ աաքցկ Քէրղքթյլև. ՀՀ , ա/ի իշիևա^ 
ցե* բ անսալ գաք* արւաեց նորա ♦ եթե պաոաւական ե է(ք*% 
աոանմա թե տուր քնձ գայգ ՝ի ձե*ւս իմ\ երթի֊ 
ցե* յոտարութէր կամ* 9ի սենեակ եդթսր » և նա արապթթ 
էրյցկ աէսմն իրաց քնլև թոգցե ղթեղմխգքե 9 մի ամբարձ֊ 
ցիր* պաչ* բո նկատել գսենեկքն ամանս 9 այլև, ոլ բաց֊ 
ցես քնլկաաՐպատուհսն կամ% սնօթքնլկամ՝ գրկան** 
այլ աոա նփէէս յարտօտո եյոնելնորա1 եթե գինլկամխա 
գի արարից մինչև, եկեոցե* ♦ և գոր (նլաոէխ բեղ արա 
մի վեհերերՎէ 

1)՝իգ~վե"էցթգրր*լո*եոին ™չթ ր* ՝ հկ գրր 
մի ա*եր գաք* որպես թե աեսեր • |)^ անարգ համարիր 

թգպքլ վամն ձևսյ • մինչև գ^որ բո սփրաոտո հեգցբԸ մի աբ, 
համարհեսցես ք յիշեա գած գի հաչի 9ի բեգւ \քթեյաո֊ 
նիցես աոնել գապաասւորսւթքէ բո, մի հաէոգերձ հեղ֊ 
գութիդ և փոխանակ փաոաբոներյյ գթն գոցրացուցա^ 
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նես էիաէ, սյլքայ հանդերձ երկիւզիւ. ւ ||^1 ափւկսդմեեսԼ 
դես դթեզլ յ"ր&* • թսղադԱՆսդես դասս թո սրպկս դան, 
սասմն * 11* արտ իր ընդ մաաեութ 2ր Հսւմ\ մի յաիէս^րս 
խոսել ի դերէսւթե, իբր դի ընդունեի փշի զոհ ա. 
ոյսիի %՛ սադմսսիցեթ ընդ միմեանս, և իցե «֊ 
տարական ընդ ձեդյ ասա նմա ղի արասցե ղադօթսն փ 
դաչեա ղնա երիցս և չրրիցո աո֊սՅնց հակաոակո^թեսԽ* 
/ակ եթկ ոչհաււմեեսցի , «ր սաղմ^սկն% արասցե ղաղսթս 
իւր ♦ եթե մւմնաւկ ե է *լ ունի իշխանութ/ա ասւնել 
յթեչև. յերէս ամս*, &. ւ&շււք6 նորա ասրաւամեալեդիցի 
յամենախ խ&իսւ.թե, սրսհեսցե դթէթն ի պ՚Յքնսդսւթե 
հանդերձից • Հ*աեղի գչորուՅն անձին իլրույՐ ե * ^ յք«.^ 
շա<^ ՝&*&••֊& ՚ «^ձ4– ըձպեքիո ի հարկա֊ 
լյպաւթեաե« |)^ մերկասցի ղատամունո իւր ծաղու , 
Հւ գե*(թ. ի*~ր հ*ցեսց/Խ ըեգ ատակն հեղութեամբ ւ 
^ է&ելոկէ եղիցի պարեգօաեալէ և ոովորեսցի վի 
9ի ներթս տանել գձեօւե իւր 9ի ներթոյոն իւր ննջեը*վյ> 
Հսանպէ բաղում՝ աիսղթ մար Տնական իաալ ղսիրտն յանգի^ 
տութ%՝տ հոդաթափս սովորեսցի մի ղդեհաւԼ 9ի սե֊ 
նեկքն իւրումՀ իսկ եթե արսատս եց/ե *ի ^ճանապարհ 9 
քցեցցի փսմն հարկաւորսլթե ♦ սրսրկեշա եզիդի հսծ>֊ 
դերձիլթն խ-րովթ ւ (խշձյյրէքՀ ^ աւադադդքես I 
•9 կ^Հ/իես առաջի նարս . կոդով֊ ընդ ըա-ադոխս հո, մի 
արհամարհեսցեսնսաեըւվ, եթե սլասասցէրն Հեղ* |հ. 

երթպ/ցես ՛ի Հադպթ կամ՝ ՛ի քեող, պահես* զոդս 
ՀՈ * զի մի ՛ի ներթս մոդովեսցես Հեդլ իկթեան պասէե֊ 
րադմ՝ *ի սենեակն ըո ւ | ս. մի Գճէիեսցես ֆի աեպէ-ոի կաս^ 
կածեըսի ս&կսԼել ի մեղս « մինչ՜ ՝ի հանդերձս կսքնսԼց 
եթկ հնար ե՝ սլ հաքեսցիս. դի եթե սրսհեսցես դոդս 
ՀՈ , սլ ևս շնաացի սիր"* ՀԱ » ապևսրեսցես քխդ 
եերոք» և ունի խլ բառնալ, մի թսդցեո դէսս բասՏաղ. 
իոկ եթե իցեթ մսխկադսխթ ա֊դևսրերսէ, և «ւ% թ*լ 
բառնալ, բարձկթ սա– սակոռ. սակոռ« որբսաԼախ,թդՏ* 
•ՈՈՈսիքք Հնասդե * 

1 Օւք*«I 4 մաո1ո% 
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8ԱՂ.ԱԳՕ ԳՒՏԱԿՃՈՒ0ՓԱՆ 

|/(»1ք ՛ի միասքձ, և իցե հխսՏսգոա >4ք. 
ա>«4՝ի ձեղլ թսղացացեք գԽա աւաՀյ/ էրթալ, քաքե 
երրեց նեղեսցի՝ եթե յեաղյ ձեր Հեասքե, ևՀաաի֊ 
քետ ղղիաակցսւթինսրա , Ւտ*Ք եղրսքթ ^ էԳա֊ 
սթ* և. երթսցցեր յսաարոսթ իւն , պաաոսեցեթ ղմի֊ 
մեսՏա • եթե յամսայըասցթւ.թ1Շ, եթե ,/ւսր^* »եթե 
՝ի սեղան, ասնելղիրսն հանդերձ հսԽգսաեամր. աայաճսք 
՚հակասւակսսթեսՖ՚. եթե մթ/ե երթ իցե մի հաղ, միլյՏե 
երթիցե *վԼ *ք(^Տ » հարքանես ղիեր յաղագս 
մաաձօւթեց Հայ, մի թստա֊ցաեեր ՝ի %այաևկ .իսկ եթե 
4»&դ Լղ*պա , ավյփւ. ե քել ւշել. Ք"** ի*աելյ \յթե 
ջաիցես ղ^սեղյաե& մևրձԱա-սրթէ ^այ/) մի ասեք ոէ-մեք , 
Հսմն ղի ղ/սրսւմե կ սնձին քօ < \բթե ՀԱ^Էցես յեղթարց 
<ք> իրօսիցին յսէղաղս էէաածսւթեաևց , Ար տակաւիճէ քիպ. 

®ձ պաաերաղմեցսծէ, մի կսսկսյիօ րյել ղսդևափկ , 
եքքէտ եղիցթէ քել պատերաղյՐէ Հպարկէցս րղ֊ 

քեւչի րաղոաՐ աղօթս ՛ի քիշերի, ղի յղյս ե անձին քթաՐ 
աղօթքխ ♦ ղմէսաւ ած ղքել քեղին հսեաՕղալ եթե ք^ցյլ 
գ&՜քրքեք , ևե(մկ աղօթեսցես յաղպղսնսյթս էքելթպ. 

Տձ » հրկեզի եղբ*ցր րսսէրսաել լեղ֊ 
րղցրխք սայածի քո , ւֆ պաակաա եսցես ՝ի Հսճճմտ ե հա. 
«■«Տէեսցիս %մա և, մեղիյյես յած* ւղյլասա իսէիսէրհս*.֊ 
թեպմր թե թսղաթք արա ինձ, եղբայր, ղի*րա*ա֊ 
պեէսլ էփՐ, ղսքյդաիկ ղօր ասեսդ* ղլ րյքսնսս/1 ղի իէֆ ե%* 
\քթե*տ գիեղէարչարիղկ , և այլոք րամխավղթ ղեա 
ասաիի ք», պահեա ղքիրա քո, ղայյե չսղւաթի սափ֊ 
+ե(ե»րի *ինմա. այլյիքեա լմելս քթ*կամիս ղի 

.պՏձ՝ թսղցե քել, մի հաաույպես մերձաւԱքթէ փսւյմ* 
թկ երթիղես յսաարոսթեե ղլղիաիցես Հասա, թե֊ 

՝՝պեա ե, իցեն իսթրաղղիէթ, թալ ղաեղք/ե սսքպաթէր– 
և– էրթ֊կ էրրթէցևս աո. սէրէրչէն ^ւ», թյեզն^աՀքեգ1պթ» 
յաէՌրնայնֆ ք էրթկ յոանաԱս֊ացա֊թՆ ք էթկ *ք» օ էր ղան • 

և էէի էրղիցքա իբր թկ յաղագս հո ընկապա*. Հէաաա , ա/լ 
յաւ.կտ տուր նոչյա գսլատքոյև ասելովդ թկ վասն ձէրր 
րաբին ըեդ էս ողորմու.թ*ք ։ Հ\թկ ա.ղեւորէրսցէս ք&գ 
բարս, և ևկեսցէրս *Է տևղէ և էրղէցէ անդ *էրէդէ& Հ>«» 
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1ս կաէֆոիս ասելն մա ըփմե և (Յոդջես դեղրարս ^ տե֊ 
զէսքն Ձապլ քք*զ% եթկ սիըեյթե հլո ողւգեյյյկ գրել որ 
չսգ*սրն վամե բանի ճաշակել մի թել ճաշակեբ% եթկ ոլ 
կպևսզկ զեզբտրմս « |/Թ4ր ս^դևոըիքիս ընդ էք^ւ^ք, 
4է իչյեև բագոաֆ և. կկեսջեն *ի տեգին և– կ անդ սիրե^ 
Հթն փ* * ^ պատկտոկսջես աոնա-լ պեոսա իքեվանիլաո. 
նմա դի բադս%֊4ր են.9 մի արհամարՀեթդես թողուլ գնո֊ 

.4ԱԱ և֊ երթ ալ *ՕԱ. սիրելին րո • այլ խմեարհեսդյ ընդ նո^ 
սա թկ ղթնլսբսրւսիվխ աոնեէյ և. որ թել ասեն% Հ^Ը նո^ 
Հյա ♦ այէ և գնալովդ ընդ նոսա եզիդիս նուաստախսհյա֊ 
մենաքսի *եքթիչյես յօտարու-թթ 9 ևս կա մի դիս /»է^ 
Տանել էթտս. ուօՌրր եղբ֊օր » Հև օչ կամիդի գթելլնգանել 
և տեսնես դիա ի "ճանապարհի ֆ կամ* աո. .թել եկեոդկ 
լուՏաեևլ իբրև, օտարական ֆ արա ընդ նմա ողոըմհւ.թթ 
աոյա^ելյոլուէսգոյն , և մի ինչն մա ասի դես » բսյդ միտքն 
խնդա րնդնմաւ | #\/3 4 լուիյեսյսպագս եղբոր եքմկբսսՐ 
բասեաչյ գրել կամ%շւսրախօսեադ դթեզ% և դիպեսդիս 
նմա կամ՝ եկևսջկ ի սենեակ րօ՚ք դսսարթագթն դիմկբ 
աչՀսսնևա ղնա , է ըստ գօրոսթ1ե վՀՈէ-մ՝ ինդադիլ» ընդ 
նմա» Հս ^Տք սաիքես նմէս բան ամեեիլթն յորսդ չու արն . 
րէսնզի գըեալկ՝թկ թօդկր ե– թոզդի ^եղ% \բթկ ի֊ 
քկր եդըարթ յօաարոսթն Հւ կա միջիր իքե վանիլաո. օւ֊ 
«% եղբոր ագթաթի է մի ծաֆրասջիր նմէս յա զագս կե֊ 
րակրոջ • գեեմքիր ձել գսքկսաե մթել արւաւ.եչեսչյկ 
ձեդյ 4ր բասական եզիդի ձել ՏաՏկոյթ իՀեվանի նորա» 

տքտմեսցի եղբայրն « բեակթե ընդ 4*ել եզ֊ 
ըաըր Խ ը*են րեքյ հոգացիր նոցա որպկս գիտես 9 զի 
հէմեդերնԱոԱլես բտսն տալէդյ յազագս նդդա % |^է 
սսաըսւթթերթիդ ես յազագս այ ֆ մի կամիր խաոնել ըզ֊ 

^ թակիչս աեդւոյն, էհյԼև *Փ Գ^ձԷ 
աթս*ի մէջնոդա • դի քԱԱ֊ադգյե կ րել աո– րհքե ըստ մար^ 
^Տա < կամիցիս երթ ալտս հարս 9իչեաոն կամ՝ 9ի 
4^նաըանք ճւ կըքՅիցես նախ աո. սիրեյին 4>ո է մի էրրթի֊ 
1^։՛ յսքքքէքք սէրնևւօկ , էթէ օչնքէփէ սաասցևս Ղսէսւ աբդնոտ 

. կսսֆ եթկ ոչ. Հա օթ ^էլ ասկն րեզլ արա , մինլարտպրս 
եզրես ՝ի .նմանկն .0 կ^եԹկ գնոսդյկս 9ի նմպնկն խազա^ 
ՓՔ*> գիաակցսէ-թթ իպւպրանչիւըոչքե հանգիջկ » 
^4 *❁սցեսՀ րեդ սենեակ իբր օտարական $ մի (մոդա֊ 
դէսսգես րելթնրեաե րագսսՐ սիրեյէս * բասակսն եզէ֊ 
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ցի էֆ առ %ի պատճառս հիւսԽդոլթևսՏե % ղի մի 
րույսցևս ղզօրաւթր օաարութ2ր ^«ւ արասցես 
պորմութի րնգ եղջւօր աղթասփ է մի կոշևսցէրս 
հակութ*ք բո , ղի մի կորուսցէրս ղվարձս ողորմա. թ ր բո ւ 
1^4 մտցես տէրսաԱէէրղղբ յէղթարցԱք և ասասցե ^էյլ 
նիստ աստ սակաւ. մի , <^( մտցես յաԱյլսէքսեակնորա աո. *ի 
նկաաելառաՆց նորա |4|յօտևլով բո *ի օէքսեկի 9 <^(ասաոԼ 
ցի" թլէրբեբ ի*աիանիլբեղլ՝ի պաաուիրսնաց եղրպն 
բո, եթե պետս ոմնիօ նորա է |^/3( ղսգկտաե բա միաիա 
ոմեիս 9 և. աս ե չորդ /րլ ամսիս ք մի կամիցիս ղայԱ ցրևլև. 
գ սա/սի էյիս ծ ի էր աչ» բաեղի օգուտ բերե մի ի պաաաւի^ 
րաԱաց բոց կորնչել, բսԽ ղրոչոր մարմթէգ բա էրթալ ի 
գեհենն է հրաժարևցեր Ըստ մէսրՁեոչ վաաԱ այ 9 

թ ողացու. սէյ էրս ղՀՀեշտուիժի նարս ձգել նթէդ% նատեչավ^ 
քի սենէրկին , կամ* գթարսի *ի հ**յր կամ* ֆի մայր կամ* 
՝Ւ >փր1պութ^ ևղրյսրց կամ՝ կամ՝ գօրովա֊Ա «է*. 

՝ տէրաց կամ՝ դաոևրաւյ կամ՝ հ1րշսաւ թք ղրր" &ա– 
ղէրր վչսսԱ այ • յիշեա ղմամ* հարկաւարսւթ է մահսւաքե, 
^Տ> օչ «ք ՝ինոցաևկ կարե բեղ օգնէյ * և ըԱդՀքր ալ թ*– 
ղա֊ցուս ղևօսա վամե աաստքքևաւթէր# 1-*/տեղով֊ բո 9ի աեյ 
նէկի% եթե յիշիսցես յաղչսգս որուէքև չարարարի բէքյ 
արի արա գա պես աղօթ էրա բորՀրոէԼ 0քօ1^Լ > իքք* քի 
թողութքէ չինելնմա • և այսպես ա/տարծս%.թք&* յ&դդեմ* 
հատուցման դաղ ար ե ի բեն » Հ^թկ էիորձեսցեն 
՝է դէշիրէ յանուրջ* հևշտ էյանկութքտ, պահէրա պպքրա 
բո ՝Է տոլչքնջէան . մի *ի դերա.թ1ր “է^քԷլՒ *> 1րշաա*–(^% 
նոցա | իբր գի մի *ի վեր այ բերցես գչորուՏՃ աԽձքէս բում» 
պյէ֊ աԱկիր աստիի այ բոլորով սրտիւ բո, և. օգնե ^4^» 
գի գթած ե առ տառապամես մարդոյ * Հքթե էս 9ի 
տամբերսւթէրՀ մի բաիսպէրրերսցի սիրտ բո 9ի նաՏէս է թե 
նա գբէրդ պահպէմսե • «յյլ աաս իէորհրգավե բում*\ էր թե 
9ի ձեոն չարչարանաց ԺԽրէնոյս ած յսկ տառապսքսաա ^ 
ւ%ւ |#^9է ^ *Էթէրլ թչնամւմսեսցե կամ*նախաաիչյե $ 
մի յիադդիաէաԱար նմա էքքեշնւ լռէրսցե • էթե ^ձ*էսչյևս ըղ. 
բէղ ինբԱ , գտաԱէս *ի բեղ թջբև գոր րէւՓր 9ի նմս&ե • 
<"/լ փութացիր նմա աոնէրլ ապաշսռուաե , մինչև– է*մըշ^ 
կէսցէրս գևա 9 և արա գա պես սերն ^ճյ չնդՈէՀ՚ի դիէղ* |^. 
թե ա֊ղևսրէսցիս յ»*֊գ*֊*ի րնդ եղյւարս էս ե՝ ՚ԽԿբ*– 
ըեդ ^էրդյպահէրս, գթևէլթզխ ոլհամարձէսՀէէչ^ ք^գՆմէ^է 
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գաէ-էյէ; էրքքւ^ք ւքֆրէա֊պաեսէյէրս գէյքւտակէքոլթխ.ն պյէոախ և. 
•Որղի^հօ է \քթհ էրրթքւցէրս յօտարութեաե և մաշես աո. 

ֆջեփսեեէ* մի ակհկալշիս թե ամենևին ոլհիշիհ 
ւէ &ե է^հոէքև ընկայշթ» գթեզյ գոհասԼ 

ափս գպյէ | \/Տ4 ատհկշիս 9ի <ՀիւաՆդու թի նստելովդ յլո 9ի 
սէրեեկքճա % մի տարակուսեսշիս ք ա^լ աաա.(լ գոՀասշիս 
գայ * \/թե տեսշես գանձն էշո խռովեալ ասանմա թե 
բնդեք խռովէս ♦ ոչ֊ ըսւագսյե կ ^եզ այս բսմն գշեհեաէե» 
ասր երթաըսյ ես* և մտածութքս այս դադարե *ի 
|ք^է երթիշես առ եղթարսե ք և ասասշկ ^եզմի ատ 9ի 
%-չյանեն՝ թե ոէ համնգևում* աստ , ^ •Ք^րՂ. կամիմ՝ 
յւԱակեէձ ւք տայշես տեայէ ք գի մի գրսագումս գայթ ա Կղէ֊ 
շսւսշես ♦ ապա թե ասասշե –քեփ ունիմ՝ կարույսա^ 
%ելգանձն իմ*վամն ծածուկ մա ած ու. (3 2ր, տսւրնմա տե֊ 
գի առ 9ի վսսիՏէտօւը *հքէ սլքեր » ^ թողշես փքա բնա^ 
կել ընդ Հէծգյ ե) ամենայն մտած ու (3% պատերազմիդ 
քէեգ^մի պատկառեր փքա յարմեե§ առաքի հարահշ շլոշ% 
4 հանգիշես * գի ոչե ի&պութֆ գի լափ % եթե «ձ*/^ 
մամ*մարգ ծածկե գմտած ութիիւր%՝|զտելով֊«է^ 
նեկթ ֆ աուլւ գւգե**ս մարԱն/շ ըստ բաւականոլթե ֆ 
գի կարապյես կալ երկար ի սպասաւորու թ 2ր յչումՀ մի 
կամեսչքիս եք թալ 9ի տեղիս բաղումս ♦ արտստոյ ե^ 
յսփսենեկքՏս ❁քս , գամենայն կերակուր առաքի եդեալ֊ 
Ք^քլ Հերիփս ՍաԳուՐԳ հանդերձ շան կութը % \քթե 
հսթլաևեշուսշեն գթեզ գէՀք %ի կրօնաւորութիւև գոր ոչ֊ 
կարես հսքևդարաերԼչ մի լուիշես նոշա ♦ աըանգի քեռու^ 
շահեն գսիրտ մարգյփ յորս ոչ֊ կարե» մինչ֊ գի անկշի 9ի 
ձեոս նոշա 9 և իԽգասշեև 9ի վերայ նորա • ^ ամեն ագի» 
իՀչ֊գիւաշ յսճահասսաասաւթենկ ե* |)^ հաղ֊ հերիշես 
յքսւափ և տաշես զպետս մարէէեոյ ^շուաՐ$ գի յարիշես 
աակաւթ» կատարելով֊ գհսկսւՅՏ րտ ա \քպի$իս հանդերձ 
պԽրկեշաութք ք և մի վերքաաբոսշես ի նա/անկ գագեաս 
իքք $ այլգապսաաւորսւթի րո արա յօմարութի հասԽ^ 
գերձ երկիւգիւն այ % | Ն\աւակս*եասշի Հ>եզ կես քիշերոյե 
սա, 9ի հանգիստ մարյքեոյ րո է իսկ Տեաշորգ գիշերոյե առ 
9ի ապփսսաւսրսւթի պաշտամամս յ>ո տ ե տեսշես ըգ^ 
Հսքմին քո վհատեաչյ ասա նմա թե հ*մնգչէրլ կամիս 9ի 
փգթք ժամս&ակիս յայսմիկ և երթ ալ ի յաւիտենակսքե 
սաԽքցիէքե», եթե չարչարեէ կամիս առ *քՊթր մի մամա^ 
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նակ և. հս/եգչիլ&դ Օէ*–(Փ* . և. 1րթկ հազ>կ1րցէ*.*շկ ըզ֊ 
^եէլսակաւ. սակաւ., գայ ՝(է զօրութք» | 
Գտակ ես և աւեիս քել ծաասյ , և թողցես վիա քն֊ 
քեստե , նախատես զձևդ « եթե խորհես Հաւ ստքչում) մե֊ 
գանչես ♦ իսկ եթե կամեսցիս մենակ ^Ալ9 մի 
թոգցես վնա քնակելչխդ ^յէ^, ^ սգաեցոլցսճտե 
գանձն օո ♦ այ լա պատես» վևա ,* և ուր կամի թակեչ^թտոլ, 
կէսըհ էրահրաժպրակօ/եւղ թօղըՎյձ^լթրթձոաճ, 
է/*»ձ. ^ * *՜ 8^1 կսոՌ֊ցևալ շրքալ ^ 
Տէլ տոէկաւքՏս չք/եե-ըք/ ակար ղյքայա.(Տիր 0աքած(տ 
անՅթ քույՐՀ$Փը*լ (էքհէղ* այլ աոաւել վաստակեցիր 9ի 
գործս ձեէւաց դադարեսցես 9ի սէն&կին քում) 
ուտելով֊ զ$աց քո հան գեթ հեյութթ $ \քթե երթի֊ 
գես 9ի քապբտ կոտէՐ 9է գեսդ վա2ճս*ւեէ ղձեոագսրծաոֆէ 
քՈ ք մի հակառակես գէս 9ի գթ/ն Գար ա ոլոգիս ղաշիատր֊ 
հական *տ • այլ*սուր չքեա որպկս է փեյեաւյ ետ քի 
կոր ու սց ես գղօրութֆ սենեկքճտ քո * 1վնես պկաո 
քնչ֊ սէրեեկքԽ է մի հակաաակեսցիո *ի գթէա Գհտրա թե աք 
այզքաե՝ոչ֊սոաԻ թե Ոշ անի ղցքքժե% թալ վեա հոէևգյբլ 
աեամի հանդերձ % \քթե ասասցե Հթ քքրդյեղբաքթ 
թե արա սիրելու թի՝ գնեոտ թևք գալս քնշ, երթ Ոտր*Է*ի 
վաճետո. քո որպես գնես փեգ թնքեսն , Լ քոճ» քԱար $ 

եղիցի թզյհարկաւորութ^ երթ ալ9ի գեոտլվաան 
հարկի պիտոյից, պահեա զթեգ թտթ 9ի կանանց. մի թաս֊, 
նեԱչքիս քԽդ նոսօտ , գի մի 9ի ներքո յնդ քերցես գե^, 
րութիէ 9ի ոենեսմխ քո • Հ\թե փ#Է* աս*)ցեպ եղբոր 
քաաի գթտչ֊ և իցե, և գիաիցես գի Հլ ունի հաաուցա. 
նէտլ մի քԽչնմե* ասից ես > եթե կերակուր իցե ք եթե 
հանդերձ > եթե գքնլ իրք Լ իցե*\քթե երթիցես թալ 
կել ի աեգւոջ և սսւցեժ օէ/ևեակ, և ծախս հսնցեժ ֆի 
նմա աո. 9ի շթնա֊ածն* ճ յեա ժատննակի իրաց գնաս֊ 
ցես 9ի տեղւոջկն յա/եմձնկ , ե. այլ եղբայր աոցե քթլ 
%եաէխ , ճւ դարՏցիս յեա ժամանակի 9ի՝աեղքն, մի հսԽ֊ 
ցես դեգբայթ» 9ի սէճեկՀե Լ մեղթշիցես յ&ե ♦ «/շլ^Ն 
թե կամի թրով֊ կամնւպաւթիլ արապքս երթել9իսե֊ 
նեկէքե է անպարտ ես $ \քթե արոատո ելցես 9ի ոենեկեն, 
սմ.ս մի ատւցեո գչպեամե ֆինժե/եե % ոցլքմսքլ վևա ^»ւ<է 

եղբոր աղքատի, Լ ած հոգոց գքեգ ուր էւ երթ Փա է 
Հպհյեաց 9ի քել իեքե 9ի մամոէ հ&ղորդսւթեսԽիպ^ 

I 
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հըյպոխւ գՊ*֊փ ուԳիոինչ պուէՌրֆէք և ոաճրաըուա^ի գա֊ 
օաարպէաա.թի ո/ևձթւ % |քթկ յոցոԽէ-ոցի ^ևզ^րոՏք 
դ դֆօաւթ% աա.*ի յաղաքաԽնլփքա, աքքաբոԽէրա. բայց 
4Ւ* դհ Ք&Ղ. քճ&Հան # ՒաՀա%էրւ ոհ*՚> էի Փ Հ**֊ 
ւոաաացևս տային պխոոլթէգ տօԽ օուբբ գբպւթէն. դէ 
Նշաեակ Հր այս ամխպրՔՈէպլամԱավ&էոմԽ ՝% մպորնարշի 
Խպթպքքէ *ի սուրբ Հաւաաաց սծպիտութքք , Հագ/՝ թկ 
պաարԼցաւ ՛ի հէրբձուաեողի, էրթէք գարՅցի՝ էֆ արհա֊ 
^աքհէրսցևս հևա, պի «լ Ւր՞վթ գքորէրցաւ, (>)«. 
հէրա գթեպ֊ ք*էք&> ՛ի հևբէգւածայաց աու ՛ի յալ գաաել 
յծգէասա կպա/էրյէէալհէաոոսւաւէրչշք^օսւսՀւ, իբր պի 
էէաաէրսցի սիրտ էրո թանիւթբսծից նայա և. հսա/ևգէրա^ 
ցխ * \քԲՀ ք«յ*« հՅ^ր» հէր*ա.ածաըաիէ, հի կամիր 
վէրծւմևել փաաէ * զի մի լցրի սիրա յշո թ սլէփլբ մահու. 
պցլյք յկրաէզայծ՝ պքևպկո Պ&դ Հպյ •Գ է/~է*՜ճ^֊ձ. 
Խ պակաէէԼրցուքյսԽէրլյ իբր գի արսացէր* պչա&նաքԽ ժա*լ 
ա&Խձֆկս ❁բթ *ի հէէծպարա1ր*Փ* է |ք^( մ&Խկագգթ* նա էւ աա^ 
կօոփն *ջլ կատարնցէր ղձաէւայփ֊թ^ չասրչ*սրս&ա*յ մաթ^ 
Տ8յք՝յ > ն– րիլիցէրս յապագա ւյ/նծաո/նն^տ^ *աա ոտիէտւ. թնք 
հարէս՚ևց , մի կահիր հասան&լ յա/ևափկ սծևրՅյբար,. տոծ. 
•քէ պյէ& \$&՚լ> #ձ աբասցևօ ղքրրկրագործուԲիլն 
նոցաֆախկիև •ի»կ էրթկ կաասպմրսցկրէւ պ&րհևնոցա^ է*֊ 

Գտ^է. դձձք Կ– **րօհՀ* ԴՀ*Ղ. *ի ա/ա&րաւթք, 
հի «•*» Հորուսանկ պամե-նախ պսՀուպլ մ/րկակևցի * | քթկ 
*&ի*»է*պշպ* * •ֆ՝վիհ*րէր * աքլ սԽկիր աաա^ 
իի էԾՐՊՀԲ՚Վ. »ր"*Ւ– –ՀԾ^ ՚ *4ք * ^ քևյլ Հ.ր– 

րէր*Ր. էւ ոհևկ Ք^՚Լ Պրպապկա, 1^4 ւ/արաՕւչխ, ք&դ 
(3–շեսաֆ»% փո և. տէր*ւյ1ր* հաաաէս հէ-ոաՀքիաղա ՛ի է էէի– 
էէպաոցևգ ՝ք> էպաէի ^օ*–մ\ ՜բաՀպի շպր թաթքքէ դիւ.օ$փէ 
յէ“*9 Ւէ***զ է* &&պէ աքաոքոատէ/ս պաաձրրաըՐ 
չարագոքե ք«5ւ ղաոլւհքԽ, է թոպած հևա ՀԼաոյ Հէապոէ^ 
ք(էև և. պաաափրՍևնժա ոչ՜ շգրժէրլչ և ևթէք յքևդդէմձա^ 
յիա պաաէրրապ^րքոհքԽդ նւաա, յաքևԺգոՐ հոսէ/սած * ի 
4&և քոպհԾէ/նծկոէրթքլ , |^4և էրթկ քէէարձրէսգոյև էրքցէրս էւ 
^աքոպելէխ ոցէս ՛ի պօրութէա/և Խ թոպցեո գթա֊, 
ՀՊքք* հէպածէքոհ ղհե-ա նացա, է Հպթա աիոցէ/և պէ 
պիք գյթաղպհևւ աճ՝սէՀ> հևդդԷՀսճաԽ աէւաֆշր, իսկ ացԱ^~ 
յգֆձէրն ՝ի յէրագյ էլ սրօչրոբէրն պ0ՀՈւ.աո.ակս6Խ ի վիհի . 

ՀԷ *էՀէղջվ.աՀէ հոսիիցկ ♦ բայց գխկոծիէ ա֊ 
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աաաԱնաւ աաաղաբաաար 9 այս (՝ Հազազն * «ք» 

հերաաևւ աաաքի Հայ ածականի բաղորաաէսրաիս իւրաավյ սգնէրա*, 
ցկ նմա յաաձենասյն 9ի փորձաաա֊իձՆ ւ աղաչի–ս փած 
օգևևլ յապադս փքէձա.թ1ր , և »լ էԸ*4&> Ք^Ն* ,Փւ$է*֊ 
"ՓտՒ"» 1Ւ && քհ"Է պ^գա֊ան Հթ ՀլաԱ գթէրզ. ևթկ 
ղաշերս գած վասն աաամեն*գյե հայցման յա 9 մի ասեր եքձւկ 
բարձ ղայ* կաաաՐ ասուր քնձ գայո 9 «յ||լ աղաքՅԷա 
ասյաաաչկա* ակր \\օ ֆ դաս ծա օգնասկան իտՐ, 9ի ձեալա Հա 
դաւ. դիաէրա զօգսւաան իմ՝, օղնեա ինձ ա |)*/է /ձաղուր ղիս 
հևաևիլ կամաց իմեց 9 թաղուր ղիս Չգնչել ՝ի մեղա 
իմ\ գթա 9ի աաէրղծաւածա Հափ մի ըեկենաաւր պէա ^յերե֊ 
աաց Հաց հասան մեղաց իմաց, ղի ասւ Հեդ աարսւինեցաայ է 
I\մշկեա գանձն իմ) ղի ա/եղւդյ Հեդ* սա աքի Հա 1ն 
մհրնաքե նեղիչթ իմ՝, և «^79 աաբաւԱե բաց 9Է Հէկն% 
ակր ակր * ղիս ըրա ապորմութԽ Հաւմ) ես ամաշեսս 
ցեն ամենաաջի* յարսւցեաէթե 9ի հերասյ իմ՝ որթ թաղրեն 
գանձն իաՐ կաարաւսանել ղաս * գի ղաաւ. 9 ակր 9 կարոդ եո 
յամենաղքնի 9 և Հա էն փասՀ յասւիաաաեաանա է |#ս. յահի՛¬ 
մա մ՝ գիաակցաաա֊թ իաձն իաաաի հանդերձ աարաիւ* հո ծաաած^ 
կաբար , թկ համն որձյ իրի կաաՐ արայ *լր»կ Հեդ ած % 

կ Աքխաւհևաև. #լ արհաա/արհել գնա 9 ագյլ ղքնլ 
ակն Հեդ սասնելչ ՝՝^ճանղի ասեհնասր կ անյ /ոել մարգսյ 9 
ևթկ ոչ՜՝ի բաց հաացկ ղկամս իւր և (ա-իցկ % * քի ՊԼ 
կ հևռի ՝ֆ աւրգօ/, աքլչարա-թկ ք՞րձթե մէրր պսպաագևն 
ք®՜1 Գ նյ*&կ «•»«• ր յոշ֊ քյկյ» *է՚ «տր*՝ 
հկէ"և. է էփրևւխ, յևրկիէպՆ Հք պահպաեկըվ, կաապրէր֊ 
քաէէղ11րռագօրձա1խ մհ֊ր , ոչաաք^է գայթակղա^Յք^ 
աակցւո-թ՜ԾԽ •Օրր«ք, այլ հայեյոաէ \ի մեդ իՏտեանա եր^ 
կՒ֊ղի*՝ 9 իբր ղի աղաածացկ գմեդէւ. 4րղիցի մերդ պահա֊ 
աարան ապրեցսւցսներչվ գժերդ իւրստանչիւր ատ յ^լա ան*. 
կսնիվյխ » գաւցկ երրձքՀ հԼաւաացի 9ի ա/կնքյ և անկցաաւր 
\ի ձեաւա քժչնամևաքա մերոց ճւ աշ աղորա/եացին մեդ* աար^ 
պկս աաԼաԱյց գժերդ ակրն աՕրր ^ ասելչսԸ եքմկ ծաաանիր 
աբասին հո մթելի 7Տաեասպարհի ես յնդնաէա 9 դաաւցկ եր^ 
բկտ աձատնեսցկ գթեդ դատաւսրթն 9 ճւ դասաաա֊աարն աաաա^ 
Հեալ աասյցկ գյէեդ սսրսսաւ.որացն ^ և ոսրաաա աղն ա^% 
ցկ քքեդ *ի բանա* ամկն աաեաՐ Հեդոլևս ասր սատա ել 
ցես անտի, մինչևլ գհերջթն խերև֊կչե հաանաւսցեա % 
“են ղյիաասկցաւթիւՏն աաոի» գալ, գիյնգգիմաննքք մեար^ 

□ւցւէւ26ճ Ե;/ ԼյՕՕ^Լ0 
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դ*խ քա4ե*քէդ*ց աթ&ՀլքՀաէ& խք ըաո <6ք% * և է. 
«լ է*>|^4 *«*»> Հա^ևա/կ պեա թշԽա&այ խրոց* 

»1 «■* ՝ “Գ“ՂրԼ\\&^ «Iէփք^Հր ""էր-յ-Ն 
թահարեացՀքփրնէՐ պսսոքոխր և. կոքոևաց պիրա4.–%ա . 
(սեդրևաց պ^լքպիպէաոո , և բսՏսս-թ երաժբ յափշտակէր֊ 
ցաւ. յասորացէս I |՚յւ^ ք| ք-գէպաոս՝ պէ խնդրէաց սիր֊ 
էոըն պաքոտս • իսկ յւսփջչրակևքհ յաօսրացիսն սակ , հԷ 
կաէ/ե-ըէէէ և– ոլ կսսՈրրսի հասայկ (3 շԼսէմհ-սւչքն իէ֊րսէք > 
կօնաւՈրսցսՀթ այսա-հևաև Հ&Հ» սիրէր/իթ, աո ՛ի յոլ 
անկանելի ձևոս կամացն մնրոց ըսա 4քոՏյ^< գացէք 
սոծոոե պմևէլյաաարացիսն, և. (սիչքնէֆ դսսւթա բոձտ՝ 
ևթկ Ախ թագավորս ասորացւոցյևրկիքխ * *- 
փսխաքէեակևցՈքց ^քփրնմ՝ և. պ^Կէրաքկլյասորացիո, և 

&աՓտ&9 ^,,աայ\չէ1“& ՚ լ( 
ղյպ Աս ՝Է լևրթյս էԽդայ^պք մինչԼւ ՝ի սԱրկևսճ» պա $ 
Լ\աքեքքթսՐ աոպրնաց թագսոորն յտպցկն ի*ր, 
մկ աո՝ի բնակէ-լ յԱրկիէխ \*սրա,կքէ% և. իւրոտսԽչխր 

*» –ր–ր» Խ Ղք*շ^րաւ “ր^էք^ւ &ա ♦ և •հր *ւք՜ 1^֊ 
րէ*Գ ւ զի յ^>ղթ~հ**րէ~ցխի*ա9 հԽ"֊ 
լոմա * $Լոէտ * էղթարր սիրնքքէթ, պՀէրաևացևարխ կա֊ 
«էյ իւրևաքսց ըսա մար^Խսք պքնչ1րղև– նարս է 1) ՝ք%ախ*լ 

պր"*–հեաև լ&դ Գասա , Լղյսպտ էփրևլի^ • *8է 
%քաքէա&պՏէ*չքատ ք6ադ ա&նախ աա֊րքա > պտ պլ լսևցթ* ԱԽլ, 

* I ճ~*”է*՚+հՆ »յւՎ էէր^ք–4**–. խաաոա.թ% և յէրգ.*, այլ –%ափա֊ 
^է-4 •*–Ո*է*% գի *•**■& ք կպա^ա^Խկ ՛է 
# "չֆ ւհ&՝ նախաՆձա^Փթ իակավթ ՝ֆ րանա Խյ է այլիա*նխ 
պՓ*3** • ^ •Ռզաւյն յքն֊ Ժէր գո ւ%Հյ%աաբաանա*–թք աշխարհի* 

7» ^4.1 "ՁԼ^յի^ աՈ*Գ1 է#. խափանի գնա *ի 4^* Հքէ 
^ *5ր. *5«շր> *•/» Կար*աՆլ*Ձ • է աաևշփ 

ա-քննգ Խըքքն գարթգյ««–թիՀննյաձիԳ թիւն և արհամարհակթ մերձ կա֊ 
ահնքէէկան •րահգէ նահաաակԼշյան ՀՀ՚Է֊ կ••ր^^աաե^ գէա • ս1ր. 
ըհ+քէՏ թշՆայես.Հ ՀլքԼանյ և »ձ ղան ևղրօրէէ մեոոէ֊մ՝, և ագ.ահու. Բք 

վաաաակնյթն է (էլ պրպկա և չարակ%»*վՅֆ կորա֊աանՀ; գայե 
4կք ա±%ձհր • ^ աա%1Հխ գՀա*֊ քի ՔլՆք֊* Օա&Նաքհ յայ*ո»իկ <4ր 
աակն մեր , *>> պահԽէքխ գնա • կանիէՌ, գի ոշ հԼաևաՆաաֆ գիաակ֊ 
%*աիվթ՚ի սԱնէրկի, ևնԼրջթԼ էէարգա չյոա.թ1րԽ մևրոյ է*ր ըաա է❁յ տ ^Հա 
«Ք^ ագաԼգոաւթթ յա հրանա) . •« . աակէայ-ատ այս—սհԽաև, ևգյրարր # 
նԽվֆ աագմոսերդՈէ֊թի , այլ ՝• "էահևշսվ֊ գաշխաաուՀՅ^հա մնր • ձ. 
րա%ք% կ*րա.*ա%Է կխա ՝ի # կպասաաԽևլ, տարպհ" գի գափյ+ւր 
ապ֊նկվր գչգա հ»ն, այլ րամիաաաԽ^ գոգարմ*րա^ք ընգ֊ •«աԱԼնսյէ,է 
4®^ գիրծ֊էՈսն գեա *ի 4^ձ* “է V գաշխձաաւթխն խ.ա 
պ1յ**–յան1վխ գաքարյինս էէեր յաշ^ րկանշ ի ձեա.% շԽ*րհիե % • 

0ւցւէ՚ւ26ճ Ե;/ Օօօ^1ջ ՝ 
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•&Ւ 4*2*– Գ^հ • *9ս+րլ& ք^ք/^ր՛ 
խքԱն&յ ընա էՅք, մԷՏևլ ղի ր1աաանքձ*ցէր% քարթաբս֊թքՏւ 
յանիաէէեակսԽ *ի ՝)*> ՚/ք «*4ք <®ք* աբայՐ փ»*ՈվԼ 
այձմ՝ յԼ ւքշ» և. յաւիա&անս յսս-խւԱրէփջ • 

8ԱՂ.Ս.ԳԱ Ա»–0.քԻՆ0Ի1>ԵԱՆ 

ք\է ^պահէ &աա, Հբրկ ապրէլ՚ի ղԱհէ%կն,է. 
հանդչի «էք է քա<4է րնակծ^ծթկ ^ ՀսճաԳէրթկ յոՅալ 
պոափ ք էրթ-կ ՝Է ^քք^11^1 (V1*1# ծձպխ՝ >ք ք> 

յքՈՀէրքկ խքմֆ տա յոչ^դաածլՀոս 
յ&է֊և ֆցէ Հհս % \\ք պք ածսոԽկ դէէք մԽպո, ալ աևաո^ 
նկ%ա քք&կէրքխ խ֊րքք* ^ ^ -ՀԼ 4“»^ ^ 
«**. մե-պաւորո ք *լ ք»6 %մա ած է 1 4^(ր ւ*չ֊ քադփ 
ք*քՀե •ֆաթ"Տ»ծայՀ ընդ ադօթիչխ %որա ք ըէպա%աքհ 
էԷաԽաակի * նւ յՈրժոոՐ մարդն թոզքէ քխսաԹ իպր,յա/ն^ 
մամ՝ ապա ած չԽդանի գոպօթս նոքա « |^լ էՈրսանծշն 
յ&ՀՀրՀ Հ*ք*է Հ*յ~լ ւր^ԿևՀՒ– ** անհոդ ^ 
%1րլ յամծնպքե մէսրգքք* *Փ սա ա*^1խլ 4 ^ 

ւ^էսծ չաք ♦ աոհելչար քԽկէքթփ* «քI լլյց|ծ 
^ աոնկ չաք ը**կծքի խրումՀ մի հաւձսեևացխ ևրրկք 
չաք արարքն չծէկևըթն խրում՝* «ք1 սճամրա աանևր «ք» 
ասձտկ չաք յխկծրին էւրոյ * |)^ չարախօսԼր պումծրկ է 4. 
յ#ք հաւաեիր ընդ նմա որ չարախօսթն ֆ և մի քմևգար ընդ 
նմա պք չարախոս կնև կամ՝ ք&»դ չսէրա$խոաա (մք նորաա 
1)7 ""V *ր &փ &4Հրք* Ւոի *- # 
ՀաւանէրԱէյէս թ Հնամոլ թէր նորա « ւ^( ոմնիր (մշխսմաթք 
ընդ ա-մէղթ է |^Լ կաաարած ամի պյս կ% ոչ֊ պաամղ^ դպրլ * 
ճ. «ցր» /Ափ /V» 4 մծսո&ևխ , ճւ ւ^էր ^ ^4 4* քաաԽ 
*Փ մք դա*ոիցքւ& • 4. աչս կ իսսղաղհւթ^ ընդ ամէնէրսքէեէ 

Հ\եԺա պչպփպ/"լք՜թԵ ^ք(%* ^ր1* 
^<94՛ ք^1 &&*յէշՒ“ Ղ3է^հա>, պէ00+էրացԼա 
պգորՆ-ս չարս • յիչէրա ղի բան պարտիս սաղյղք է և. սչյՏէ❁^ 
ղանչէս այ ♦ պատըաստէրա դթնդ պաաա հ էրլայ 9 4. արսա^ 

I «ձ հաւաապփն աՔծաքէ +պ>Հք որթֆյե, 
ախֆ յապ*թ» * Հ^ԽղՀյպէժաՀ՝պայԽ քձչ Հչպոայսւթ յպոՀ 
ԲԽ փրհ*– ք*է՛ 4 &*՚ժաԼ էք»»4 **/• պկ՝*ա 
*&* յ~ք**ա1՝ՀիՀէՀնապաՀիթա 4էրէ 

□ւցւէւշտճ ե7 Օօօ^1ջ 
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պսրմենայն կամս նպրա ♦ գատփպարաեա Հք&զ սաա% 
4. «ջլ սզխտաենցիս *ֆ մամ* մահու. դատաստսԽքա • փոր֊ 
ձետ գթեդ (նյն թկ զոր ախտ յաղթեչյեր , և յայնմոոՐ 
Ունիս համարձակութ ի ւ/եծ աո. ած I || /» անիր գթեղլ 
ա/ւանրյ ախտէրչյ , յշէմնղի ամենեըեսն քնդ աէստիւը ծմի» 
մի բարձրամտիր որպկս թ կ ուղղեյեր ղբերլ, Հշէսնդի ոչ֊ 
կար ես հաւ֊ատաը թ շնաէքեացն –թո3 ցմամ՝ վախ֊ 
՜Հանին Հ>ո . ^ վստահանար դու. յանձն հ>ո , մինչև անց֊ 
այծս ընդ իշխանութ իս խաւարի • ղոլյսրթ կաց ՝ի շունչսն 
որ բերեն ^եդ տրտմձւթի , ղի մի արասցեն Հյեդ նեւլ 
ինշ և տրտնջել, բանդի տրտմութի որ ոչկ ըստ այ՝ մահ 
դործկ * *ք \ա2յ*իրտ կալՀի խորհուրդս յշո , և թեթ ևաս֊ 
ցին ի Հ>կն *ի բաչլ , ղի ղերէլԱչոտս ՝ինոչյանկն առնեն խո֊ 
տորելՀի ծանրութկն իւր ե անց է (|քք երկնշի յաղդմաՍը 
նոչյա , յայտնի ղինըն աոնկ թկ անհաւատ կ աո. ած ♦ 
իսկ եթկ լնկեսցկ ղինըե առա^ի հղօրաղոյն ևս 
Հայն ղնոսա (1խի ւ || հիւսնդացաւ , նա ինյն դիակ ղՂՅ֊ 
րութէծ* • որ ոը ինղրկ ղչւնձն իւր կեցուցսնել^ 
պարապկ էնթն կորուսսնեէ զա է 11/նայն ախտ իւր զմարմԼ 
նա կա Աս լքնբ1րնկ *ի բաց* պսակաւն պսակի , դի յադ֊ 
իմ ե աչյ ղթշնամիս թադաւորէն • և եթկ ոչ֊կքն ախէղը\ 
ապա ոչ^ իսկ բնաւ. գոյին ա սարին ու թ իմնյ> ։ 

\՝սկ եթկ եմի ձանձրացկոտը ^յոյմ , յայսնի եմր իբրև 
դչևստնիչս ♦ Հ>աջ սիրտ օդն ու թ ի կ սնձին յետ այ , որ֊ 
պկս օղնութի կ չար ութ Ն ձանձրոլ թի, \ճսկ ղօրութի 
օ/եկէղժվե %ֆ փոր ձութ ի այս կ ք չիար2ճոմՏհել և չնեղեէ.՝ 
իսկ գֆկք էտէարքնա+թ է՜ են աշխտտութ իւևր հսնդերձ 
գիտութթ ♦ փակ յուլութք՝ է դսնդաղսւէն մեր ծնսնի 
ղախտս ♦ Հէմեղի ոչ֊ դատելն ղլնկելն* արսրֆսպ կ ամուր > 
որ գիտութքւ պատերազմին ♦ իսկ պարսաւելն զընկերն 
Ւր՝ աւերկ ղպարիավն հօնդերձ դիտութի ♦ իսկ պա֊ 
հեէն դյեղան՝ յսղոնի ամնկ թկ գսրծմեեայ կ , Հ>սն֊ 
զի չժհւմկաըո-թի քեղուիննշսնակկ թկ միայն իւր չեն 
յսուսփքնութճէ *Հ%իաէէւ.թբԼ հսնդերձ ողորմնծութէI# 
ծնսնի զյաոԽփատեսութիէն ♦ իսկ ոչոթաքն նշսնակկ 
թկ չկ աււնմԽ ոկր% ^սսրեբանութի ծնսնի աըրբու֊ 
թիմն • իսկ զթ֊աղելէ ծնսնի զա էստս , և խսաասրտու֊ 
թիմն ծնսնֆ զբաքկբլթֆ և զզրւք ցասումն Հ՜քՀգնսւթֆ 
օնձէն աքս կ+քի ոլՔորկրյածեԾցի լնգ վայր, էակ Հէք* 

0ւցւէ՚ւ26ճ ե7 Օօօ^1ջ 
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յհքմ&Հք կ աքհձՀաՀՅֆ՚նէյա թ% ւ խք յաճշաւ.86 
աձէձթ* 4 էթոպաէ.Տ& ♦ թ"Տ9 **–86*^^ նօրա կ դապա֊ 
րայ& ՝ք> փսէե հաևդէրրձ գֆաա թբ • Լ^ապաՏ Հէ*քք էտ 
քթքա.թք ախաէյ, (լայք փքկ*€.թ“Է ա/եձքէ&ր կ պՀաւթք՝. 
^ հս&գէրրձ յագւԹսթ թապմաւթք էրօպչսք կ , բա/ց 
•ղթալքԼխ-ն հա&պևքձ գիաաՀէՀէ քացաքթաքլյաձ>կ 
միամն • ըաձ թագա–մ՝թանձր սանկ գմխոմն, բաքքքճաըթ» 
նաք անոորկ գնա 4 բարի կ Հ֊ն հմնգերձ ր*ութ(Լ , ^ 
սզխութեքխգվոցգատննոլթբ « խք սգսվն հագածի |^է 
րութխՏն հանդերձ անխո ախւքքթ * |Կրք հարկանեյ 
բ**պաՀ*Պթ թ5լ %Ւ^Ղ^ ը*4^ք&* ծնանի գխքձարհոլթի 
յ"քլ*Լ՝ 1Ւ-Ս9 Փոաաոիրութֆձծնոճփ գՀպպրաութխն. 
և հրելով֊ ՝(* գատաաաթնս ա/ ծնանի պէիկէւյվն «ցք» 

|**»ք 2&2Է& հ*&գԿձ բաորանպչ Փիղ* Ը*կեր(&՝ հա^ 
§ածկ գա* ազվՏևաւթբս * |)(^ մեՆ աո֊ ած դարձսւյաեկ 
գգերսւթե • (ակ, աներկիւդածութքն մե՛ր դարթսւըս/նկ 
4էա ♦ բայց **~քՀձլ հսձդերձ ըւութեցաֆ 
ածկ գդի| ակ շաաքսօսա֊քՅՀւԱ մեր ծնոֆփ &ո6մԼ 
բութի և մպպաւթ*քՀ Հւ պլ կաաարել֊ քթ֊ք կ***@ն% %շ**ա 
նակկ եթկ են էֆստ յաաւաբինութեան , 4. աոնել գի*֊ր 
կամմս՝ նշբ&ակ կ անգիաու թ եան * |\ւ^ խոկոլՏՃ յեր^ 
կէ*֊ղ** աաոուծո/ պահկ գանձն յաիսոից. (ակ Հրպյխպ^ 
փութիւկը և խոպը մարէ&ակսձտ գերեն Հնա յաոստի֊ 
նութ%ցն * \)իրել~ղհքս թ ս խափս/նեն յրրոսդփ 
նութէց, հքաժաքևԸք ՝ի հՀւթոց 1րրկքասէքաց նա֊ 
ք»քէ Հէֆքան , և *»լ ասէրլղքաարհոպ։գս խ.ր՝ քագքթասյաՏՀ 
վնոսա | (ակ որ համարձակեն աաել գխպրհուրգո խւր 
*>ա2ձ հՊրչֆ՝ հաըսծկ ղեոսայքծտենկ « (||> խաոնկ ըգ^ 
բանա իւր ընդ աշխարհականո » խոովկ գՍոսա և գրիրա 
իւր ք և ամաշեսցկ յադօթելն ի լրում՝ ա^ ած ւ 
Ս> կապեր գբեգլ 9(ւ բաղում՝ պաա7ճաւս կամ՝յ(ր* 

ք*նչ֊ երկրաւ.որո , և խորհուրդը ըո ոչն֊ս խփւովկն գթեգյ 
0՝^ ունխէ (ձշնամութքոն ընդ ոլմեը ք ապա (Յկ «լ ևո 
ամնչխդուեեվր փնքէն աղօթը ըո % կլֆագագութե կաԷ֊ ք^ք 
ամենեոեան % գի համարձակուքձբ հանդերձ ագօթեո^ 
ցԼ" ՚ • 117* ք"1#*1 Ըք^Լ պյաեցսնա աԺ*Ր X “Վ՚^^ցՀՈ 

I 8^1*^ ^ք1ք«րր |1»քք/*1«4^^ ղյա%յա%* հ* ըաա 
իւրպաա%չքա.ք Հ4րրպարա%~յֆ , գք ու ոաձփյէա թՀ յոս/Քր աա%ուա թ*ա 
գոլթք, Փ Հարհակալաո. րարևր<պ\ (թփյէ*1 9ա*՝էՀ"էհ՛ 
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ղթ^զ.է դի մի և դՈւ ս/նկցիս , էթկ խորհուրդը խըղ֊ 
՚շքէքհ ինլ էրթկ ևղյւային ՀՈ էպոսում՝ կ վաոն ՀՈ, դա. 
մք արհամարհէր խա, այլ ա»կիք ՛ի քևղէլյոսա նորա, 
յ/խչև– հաւս^էցոլոցէո Հոս դալ ՝ի դցիուՈ, |)՝/ք յթիր 
խստասիրտ յևղրայրԽ հա , դի մի սծյխդանծյի յիցքէ, «. 
ղօթ^ հո . և ևթհ րնակէս դա. յխդ էղթարո, մի հրա. 
էԶսն աարնոցա յէրո քԽչ% դի մի կորուոցխո դչպտուխ ՀՈ, 

դձծոագորձն հո , դի հս&քիցկ ծդրպյյխ ՛ի հա֊ 
քքքե՝ ՀումԱկ , Հանդի դատարկութ իլԽ ,ճսհ քԱրրկ ծ յօ^Լ 
ցաես մեծ անՅքիէն , և. անյխգսւնևյի էրն ադօքՅկը նորա , 
(1ր ոք հ-սէյհ֊ս •&*>* * րւ •^ղԷյ** շ*»»– ի-հ ք "չիյէ֊ 
շկ , յխդ բադում՝ մեղս շաղապատի < Հ*աքյց որ պաարաո֊ 
“է դխէքխ տալբսՏ, այ, հոգաոցիյադադս մԽղաց խրոց 
յամէրնալե ժամ■ 

*«յքէ *ի ոիրա ՀՈ խորհուրդԽ հպարաութ էրս/ա, 
յիշէա դի ախ կ որ կորուսանէ; դաշխաաութխ ՀՈ, և 
»ձ գոյ *ինմա ապաշխարութ^է, |Կրք էթկ արհամարհով֊ 
թր պաաէրադմծսցի յճւդ Հ&ք հասն ընկէրրքխ հո , յիշէա 
դախ է՚/Յէ յադադս այսորիկ Տծ մէաձեկ գթէլ *ի ձէոա 
թխամէաց Հոց , |։«– Լքմկ չսրախօսութ՚ք յխդ Հէպլարպ. 
տէրադմևացի , յիշէա դի էթկ յսկ՝ ցաւ կ նա յխկէրթ, 
րու.մ\ և ապա դա* ամօքժ համարի օցխա պաաա<Հ1րլ%ոԽի * 

շաչ# » և. օէրտ ^ ոլաևւօչլկ քապույՐ չոէրիո 
և էմեօրկնոսթիէ%ս ♦ պահէրա ղլսէրլիո ղի մի ոխձամբ 
անձինդ Ժողովէսչլէրս պաաէրաղւՐ% էս մի ՀղէՀամԽքԼ 
հէրոցէրո դոԱ քէվաշա*&& վ>ո ղքոսոաթէրր *մԽձ(Խ\թէ % 

"ՍՊէ Ոոէենախի որոշողոլթքխորհրդոխ էք քքուխ 
է– կատարած » և ո/նհնար կ լքխէլ որոշոդաքժծն , ծթէք 
յոչ֊նախ պէրկրագէէր&ոա֊թփմև նորա ալապչ/էրխ » 
դադար#ւՅՏ 9ի ոոմԽ* (ակ դադարաձՏ* հԽոԽէ զճէքէաւիՅ^ % 
(ակ շքֆնոսթր &եահի ղարապաուո, խկ արաոտաոս* ձ^ալ 
նի ղիրկիէ֊ղյ 1րրկիսղ֊ղի*ւ&արհոլթի Աև քաԽարհոսթիՀե 

1 էքեէմեէ ղ^աէւաքաաԽոոէ֊թխՀ* , իոկ յաո.աքաէոէրպՈէ.ք)3(է 
վիարհա^րգա վթ» ա*Խաու.աղա».թթ կևրա$կյ,այ, ^ էք դճաշ֊ պծա^»կո*–թՆ% 
-9Լ %ր*փո՝~ * Ս>4*" –Հք ծոլ– զրէոէա *ա*֊այ1՛ խր-յ» Ւ"է 

• պէխ1ասա*ւ.%% կ% ա^Էաէահ ա»ա%էք էլԽա % %ախԼ յշաէը/ևաէ զՀեա Լրք^պոի 
ի»րշ**%յ , 4 ^ պրաձկաէվՅՆ Տ1՝ 

. ք«^ 4 յ"»քքթ" ՝Հ*+ԺաՆ1րա ւլաԽՀԽգ , այ*ոա– պ/ զասՏեկ ՛Է 
՚ ոաաաԽայ ։ • \ ՝» 

։■> <*^յ^ ՝ • ■• *. ՚՝ •■ V”1» 
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ծնոծփ քքկք % ե֊ սկրն ձն$մնի ղա/նՏն անցա*֊ և ա/Խախա % 
<ք դթ կամի գալ յաոստինոսթ$*յարաաիկ , ամնհող 

եպէքքի յւլլմ1րնաքն մսգպւց՝ ևթկ նա ավնիլ, կ և <^ս& 
(աք1* Հ՜ պաարաաո հոցկ յամենէպն Ժամ՝ քինթն *ի • 
և Հ&ննսցկ (մկ զքէնլկ ոք մևրժկ ղնա յայ , և. խափա֊ 
ննոցկ զթքքԱ ՝ի թաց >Խ աակսցկ քաշի*<*քհ ե– °Ը 
րշյ313րըշլը*ատ1 յ ™ շյ^շըւ շաց ՚ **րրրո 

1'յւք ապաքԱյ՝ոյք* սֆրկտ, 1ք*էք»պահևլ 
Փ&՝հՀ նաց ք թթմնպի նա յարօւցաևկ պամհրնաքն ախոա 
4ս հայա&կ քնրկիպն % ^քոՏմ&կ, և ապա թշնամիի 
Հևք վսութտ 9ի քօթականուիմիւ պաակրագմի և մարտի *ի 
վնքՈքք ոաաապէրպլաԽ&քիԽ» կումնլնոցա մևրժկլև. 
քթղնլ քնա յպյ» մթնչեւ ժաււանգէսցևն քնա է Լֆոպագո 
այեոքէկ աօՏտուն և յսպէն յքքկքևաԽս 9ի թաց պցօրա /մին 
իլրէրանց քքճպդկյ՝ Հակաակ*պթ մարգԽյն * |\ւ մի հա֊ 
Խաւոար ղու. յթկլ1ր(մկ աէոցկլւ աօ. ժամանակ մի 
հ^^ացկւպլյւոիոոի^ * Ք**նքի ՝ի թացնաք գոպէրն քթւ֊ 
Հէքրանո » լամպովդ աո վքքքք մի և ժաւ/աեակ մի հաևղէրրձ 
իոՀքամանկաւթՀթ է քի ունձն %յթպաոցիփ կաքննյով^ի մնփ 
խրոաՐ ւաաւիկս էրքմկ հաեգԽպք % յաթւժամ* ապա 
յգնէկէպձակի վաղին 9ի աւաւ ապկոզյանձն )ևյավդաա֊ 
կին քնա իքքն գՀքն&պուկ մի, և իմնքևս քօրագոիւ Հէո/եր 
վնա վիվՏն • յղմենոցն մևղո մկծթ կչարագցքնո խմնող֊ 
հկցուցւմսէ&է գմարվն սԽոպոքմելրւպւ չսքաւգգիւ և ք^/4. 
ՏքԱԽաաաՕաացաա ացաէ Յքքք|1 աաէաոէ/էա է. 

|| ասն*Հէքք ապաչևըսէգաև յապաքս էՀքսԱքիկ սՀք Տրք 
\պաա*֊խ>ևաֆ ա*&է»Հ։ ^4 /էքէ»4> պէաօքէՕքապթ է/ա֊ 
ՀԽնպքե *քպ*մ՝ր ՀքէէԿղԷ « ցիաևք. ղժէ*Ձէ։ յպյօԼմ* 
•գ«& * 4* յէէ&կաքեօէկի ևկէրաըև և .^1 

V |/*– ք*ք#«Լ«*Հ* ***4Աթև**էքձէրքԼ //*֊ 
^ է*^ր*> 4ձք*յյ*»**–<9 &լո*&*ա&Գ&%. 

• *ի Խսաթփփհ»»յ*ւբ^էհքր»հ *դ ք&շ. "&կթ* ^"՚ 
ք|*էՈ^ * *5Լ 4» զձբևքծ» ն^ա զե**սա «սո4լ4– վա*ոսէպյ 
|ձւ դաքձէալասկ♦ էրթկ որ սէրէխ դիս , պրյանսե իմ*պա֊ 
Հէրոցկ # է որ պաՀՀկ ղջսսևս նոքա 9 քւաընդՖմսւ %իիաաին* 

՝. Հանքի իոպՀն ՝հ*Հոի կ ժուժկսգոէ թի յամենպխ աիաա 
՝մինչև. իԽովոմաէէսցքեւ % աոթթ աոոտնաի» կողն֊ 
րՀ ղաքաոս իշխեաց Օէսէլ1րթ% ը՚4յ ^ 
/ասձ. ^էՒ • ^ հեաւէ՝ »ձ և.ա ևս է ա/լ Հևաց ^|^ր< | քէա֊ 
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աէ>Ա*»ն«հք»ՓԱՆ 
Հ&յաքՀէպէՐխախԱրալ > քՕաջ յիկեցթա յքիթեէ>ե»յ 
»քաիաո»*Խ, կեեդաեւի կ ՝(ա նքաս» »|Է|>« |ք«. գէարձես»Լ աակ. 

՛եթե մէրռօտ քիգ նմա , Լ կեցցաէր է**Գ Տ“#* ^ 
հաժխևքևՓ՝ Ժգ^Փ՛ ^ թագվորեացատ . 4 4/3^ «I. 
րթեաէքը, ձ. 1ա աւրաացի ղ<թրղ* |յ»ք իէ ե "ք ալրաճաց 
պէսս , եթե ալ ար գարծէ/Ա և. կաաաարէքՆ պքրսմս մարՀեաքե , 
և թշԽամածէկ րապւթ մկրասաՀթ» գար ըեկարամս ՝ի Անե է 

7Հգնևայ*փ արաոհեԽև , եպթարր, պի մերձեցա», մա, 
Հմեա4քե* րածպէ արաօււլի հաաաաՏ» եղե֊, և. մամ՝ եհ/&». 
ձաք», երԽ&եքէ հ ար ապրեցաւսցե պարաա-ՀևՀւր, րփ»պի 
մադավԱ» փա յաա-քսոենական շաեմարաեաե » 
1)^^Բ՛ ՊՈ ./“յր՛^*-^ մէսւԲանաՀ կաաաէրեալ ե%, 
և. աչ»տ կարե հագալիւ֊րա^Ր ածւձքհէԽ արշափ հոգսը քաշ, 
Ւ"քհէ հ– ։ 1;– "Ո^" րԼէԲ^Ր^ մթսէաէկա^ նացել 
յերկքճա 4 աէխաափ յերկիր, քցափս ալ Հարեն էֆսէքխ 
հոգալ պեյ ե. պաշխարհխ . և արպեաալկարե երկիր պը, 
աալզրերել սուսից սերմեն ե-քրար, արպ եա ալար կարե 
էոարսչխ»սր1 լ աաաԽց նհ^սէսաասքօոհոէ-թէ– 4 աէշխաաօ*., 
քԱրաէե մՏարէ&Հք %\սւկ պահկլ պսքաաա-իրա*Խ*Ճ* աքև 4*^ 
«–ապթե յաՏր ♦ և քրրկխղյ&յ կ՝ ղի ոչ տրտմե֊յա յանկ ^ւր 
գհրփւո&Փ*1^է*՞*&ր& «ր Հ օր* րր* (1^ հա֊ 
*աա*էհ Լ&ձ Հ դաաաաաախ, աշ կարկ դափել զիկեր 
հքյԽՒլԼէՀրաաէրա , աքէփա 4 քրեալշե՝ թե մի դ™֊ 

պի *| ւ-րհ/Խ* \\րհաէյ"Պւ<փ 
արրացկ, փաթաը պահել գարաաաւիրանա «յր, գի ապրե, 
ցՀացկ գպաաւկ^խր յարբսըասթթՕե երէխէց* 

*րշտ+ 

ՀԱՍՆ ԷՐԷԻԻՕ,» ԱՍՏՈԻԵՃՑ 

. \ք«.0լէրԱ ի րել քրրև. փՀմերիա՝ եթե մեծ մահ 
^կաք աայ$սջի էւ կարու.*ա աեձթէդ , և *րպկ*է Հվէ&րսաւՀձքւ 
յա+աքԽեաԽպ* ֆ+–և. */Խձր ՝պաա2ճսէտ 1ծ հր*թ* և յճ*էփ^ 
յաաէքեակպքԽ աաՎս&աՀև % Հաաարևչապկս աաէրա Iւ 
րոձհժր՝ ք.էՓ՞րժո֊՚Ւ՚Ւհ դ01– յամէր€Խսժ> Խ 
քամեաԷքաւթ՚Է 4 ՛ի փաապաիրա թ4ՃՀ– Հևի կամերր ըզ. 
փաաս 4 պսքաէափլ։կւ կա»ք Հպքեվեււթիձա ք»լ*ձարխ*Հի 
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Լ յԼ^ա/Լ ^^ևէ^ս. ՀՅՅ^թ 1թ աաարա^րաո^ ք աւ |*^7 ®* լւ*5**®ք^ր1^ 

»րաէօքԵաէճքաւթ1է և. պաչայդ և պքյևյէոդյդ և. պչ•շաՀ4^ 
չէաչչղլ և– դգաաոէսրկասրա/հա թ֊ևսՏս , իրրև (մկ Յճյ^ւ ^ 
փսրս սարս ագդայիկ պաա2ճսպր կ շարաքչնա քմ ք և 
իաԱԼսւ. 4 գրգսաթէ 4 պաաէրագմի և կոտա֊պ % |^ 
յյյր^ աաևա գքէգ 4 գարշնա և արսրսսս֊ևա գթեգ հա^ 
նաաչազյ իրր թկ մահ ևկւդաւսա կ փանձինգեւ մարՏխգդ 9 
ե֊ յաւ իաէնական աադականա իՅ-կսՏսքն % 
Գ\ահևա գքևւլ 2^6ք ւ^|1 % քր^*4>*քՀ. 

Ք^Ղ-էէՓՐ արդար է ւ. մևծ մահ և, կսրասա կ անձթնգ ւ 
I/*– > Հրր՛" յրր~~փ4 ր^ոՒտհ՝ և "ր"ժա Գ *&• 
գչքանկա-թիա աշխարհիս 4 գամենախ մարդկայքն հ^Հ֊ 
աասէիրաթքա և «ք» /Տ»լ աշխարհիս արորիկ կ. դի ^ 
«*է* ^ ք/^^պի՚ըՎ. Տհք-3**9^ » ^^.4 /*է 5”*^ 
թիմն հօ աՏմդսփ և պգ&ևչօվնաէսւ. , աքլյամէնԼ ք*Խ իսկ 
քի Ք^ւէէ^^ըՎ "Ո1*" հմՒ ե ^ էսքմմ* |)՝/շ« 
է հսնսարալգթէ ասափէ աչաչյգ անիքփր% իրր թկ մերձ 
կ 4 աէասեկ դքէզ* 4 հսնդևրձ ամէնախ խսԽարհաթր 
4 արաաաա֊պթ 4 էրկխդիս րադմաւ գօչևա սա. նա ասն^ 
նա ասգարար $ 

(||«րՀճրա գթէդ ՕշմՏսրիա հաւասաէր^սա. » քի հսՏադէդ%ձ 
7էշմարաա~թքԼ մեծ շահ անձինգև սպչպ»մ"^(սքէ չխփ ^էլ 
յաք + և– քի խսգսպսւթէամի և ամնխսսվև սէնվխշա կէք֊ 

ճ. "րչափ կՀԶ քփրաթիս* քկէՕԱԱսրէչսվյչՀս գպմն 
նա.սաագ»խսհսւ.թք.նմաԽապկսըաա կամձսխ աք $ |^ «տ. 

4հք"3^րծ>Թ>հրև &*ծ&Կտ4֊Ք"յէտ 
րատաեչիւր ասաըինօւ.թ է անց 4 ^ պաաա֊իրա/եաչքև այ • 
Հան գամենայե մարգ աԱարգադսխ 4 Հ*մև գաաՈրԽայե 
մևգալ օրս ևս մեղավոր համարէա ղթէղա |^ւ եթկ ձր^ 
չափ ըստ համևմասսաւթեաե Հրիստմևկի էմ* 1րս% հալև. 
մսխիր գպսփ^ և իբրև սսսէւէրր էն ամենայն արգարսւ^ 
թիլնբ իմ՝ւ 4 էթկ ւ»ձ օղօրմօւթի մէծաւ. և շնքհՊթ* 
% "ք^ր^՜Յ^Տ • *Ծէ. ք*4* ^շ*/արաա.թէ դյայ է. 
ճ.» աՀեխՐ աէքե աալրել, այլ֊ ^>ոէյ% անՀա<էձլ յա^Աք. 
Տէ^ա^ւ սաձ.ջ*էԽ& ւ ԼքՅ-է քա^է դաաէքլ֊ պքա հ/ԽթԽ Ար^ 
1*9^%» ^ 4"^* ^ա»4 կարճևք^յթդ^ քապքևաշ.«լք». 
|»4՚«/*.Հքք հայևլյ փաԽ պէ յէ ձրԱ՝ *Հ*պպ»ձ.պքլ» ,.• 

է^է ^արաա-թթ , ^ աւէք «**քյ^*է 
ք» 1*1» 4– 15^ հև*փՀ**ի պաաաւձ. 
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% » և *#շտ* յծշէլ և ա^աէէ "օրտ աւնհլ ղՀաւրն 
աէեդկջյև ղիրասադ$ն սդաատքֆ Լ ղ^քաւիարևնակաձ» աա*Խ֊ 
թա/էաՆէ Լ պտ աճոքե աաԽքքքե է֊ հևրծևն հաո֊ադաԼա/ • Լ 
«քք»ք քյ/ Ք" 1րք"^թէ>% հաէսպելև արամելե սգալ, և 
արոպկա յաաՏմեաքև օր աէքԽ օմնէրլ մահա. » |^յ*ք. Օքյապկա 
օդաարիօ .թև ղին %թ^Ղյ աւա֊ր աՆար աշիաաէևրալարրա֊ 
մհւթիԼ և. հ1րծաւ֊թի. մի ևրբևթ քաւարթաէաղյ *ֆ ծի֊ 
ձատվրլ. աքլյափՐ մաաՐ հաղ/ /ա ՝ի աա֊գ դարձրի և իդ*± 
գափ ^#ւ ՝ի արամաւթք , և •ֆշա Լ յարամամ* արաա.մ* 
և. ախա-ր շ/ջէրլ. ղի անձն իմ՝ ^ ևղև չարչարա&պթ • 

^Հահև֊ա գթևրդ ճշմարաա*պկս իրրև /տջօղէրհըրէ ըղ֊ 
/էրգ իեթե, և հէսէ֊աաօղով^ ևթկ մևր մե֊աաա֊ 
Լ հկար, ղի մհ§ւէրչար և կևնդա&մրար ա*. հաաարակ ափ֊ 
քէացհ • և արհամրն խ-րաէ քնէրար ղի դա. մի Լա 
փԼդկէրրցհա »■օղլ կտտարէրալհաաայ նարա քէնիրիօ % |^ւ 
աքդափ հ /•• ղարա(3ք) աօղրրէրա ղսքեհաա֊անաթֆ /ա՝ ար 
Լիմէք 9ի արտիդ իրկ * ^էլ էմնսաան սճաիաալքօկ 
աևաաւԽ իէւրամ) այևպկա արպոա կ ^4լ /էրգաայաիի աք* 
ԽրՓ ԳՀէ ք" Գ *%»է4*»ւ^ աէս– 
աիրևյամհնաի» հհշտօւիձ էրՀ Լ րՏաոլ մի անհէ յաէևձթա 
Հ*֊յ՝ կա& կ֊Հ՝ր>եկա–թքս էրկրաքխտս . •պււէ^լյ՝^֊ 
րաժամ՝ քի*դ *իք Լ արահևլ ղարաաա֊իրանա նի հաեաաղադ« 

Գթ^՚Լ եշմերաապե.» գի ք»«– 
յամեՂաւքե ժամ՝օրապե* և վաքելե ա/, հանդերձ երկխ.^ 

դաղաւթր Լ րաղաււՐնա֊աաաախահաթքԼ 9 և միշա 
պաաարաատ կալԼ քսԼլյկամՏօր նարա > 1րթկ 9ի կևրսճա > էր֊ 
թե ՛ի *եէէհ , եթե յոր և իցե նեպաւթք. հսէեդերձ րա^ 
պայՐ յօժարա-թքէ ♦ և միշտ Լ հաեաարսգղամԽնաքս օր Լ 
ք#**էՅր քիշխ(ք* «փ աՏմրլդալի վիրար /* րաղա֊մ՝ Լ 
գաՏապ*մն փպ\ էձա-թեց, եթե ՝ք> վչէաաակ., եթե ՛ի րա*<. 
ար* , եթե / քԱ&Ա, եթե ՝Հ Հա38 . եթե ՝(• եարսո. , է. 
թե ^է»ք**ւ եթե ՝Է մևրկա-թիէն , եթե յէաՕրնեցա% 
քակ թշՆաժձձա 11– մեե *եէարդա/ես հաաաեե Ք^՚լեէ^և. 
*ք> դանօպ*& սաԽջաԽս և յախա. , մքեշև. ՝Է ԺՏսհ «ւ«ծէլ 
Լս համբերել յօժար կամօր և սՏհխայսէ֊ մապթ > 

■ |օ(լ ճշմարաապե.» ^ մհ-ե "ՅճքԽա-թխե ե 
մա.ժկաըո.թխ Ք^ւփ^ցէ՝ հս/նաար*դ րւա.թի ամե֊ 
նևթ»ւֆ խօնել Հխչև. պՀպրր (ել իր** |՛^ եթե > 
<«ր4^ Ք*1 Ւ~+ւ ե-ղ֊Ւ^֊Ւ Իք*ե~ Փե 

2 34 

0ւցւէ՚ւ26ճ ե7 



030 »րս9* 

են էՀք րւեք* տթմև խ+աէրքէ+ էւ աիպկա քաաաոփմսեա 
պաաՁճասՏև աասաքքր այ՝ ե(մկ աչ֊վաան խՐ (Հեյ՜ կամեպ 4. 
հեշաաս(1% կամխՐ խօսէէԼյ բայց գիտեմ՝ եքեկ աՀյ 
են իաաեչ^ տան է^եքյ է֊ ապա յսմեալգրերփմն տթ քսանիս 
^ և. իէ*աելորայկա և վպել է ասսաՀի այ հաՏտդերձ եր֊ 
կիսգիս և գագա.թբ. և ամենպքն նա. աաասաքաահասքէրԼ 4 
հեգասթր, ե֊ քք-այա ասնեչավ^միշտ հե գէս ցած > իբր ար*. 
աա.ե–րվ֊ պամենեսեսՏն 4 հնագսեէգելօվ նոցա % 
ԳՀահեա գթԼպլ ճշմարտապես, գի այԱպկս եթկ պա֊ 

տահեացես դաս ասմեթ մի բան և կէ*մ՝ երկաս վաան ^ 
ք*յ իասէրլշ և ապա էսեէշ և եթկ նա տննեպկ Հեչ քքյ. 
տեգ% պաաասէաձփ տար նմա ակ միայն գագիաայմն « 4 
եթկ յագագս վարգապևտասթեինչ^ բոձտ քս/են ք պչափ 
կ տա պարասթթ պահ Լա գթեՀ հասէէսրեյավ եթկ ա%Աապ֊ 
ժաԱ 4 տգկա եմ\ ապա հագիս հանդերձ բռնաւ թքԼ ք**֊ 
աեէյէակաս միբաՏե % |^ւ այնպկա տէ/նեա գթեդամեհացքն 
իրհթ «յյքդասն 4 վեց մամոսն էս երեկաՏմն , կւարդել այՆ 
պէլ֊ պ#հլ ՝Հէ*–9ծ1ք աՊա ^Թհ գ**տՒ* ք^է 
յագագս այսոցիկ եթկ խաաեցար ասսեչի տան գջաթ . 4 
աաացեր սսմետ գաս ֆ էս եթկ ձբպկս և գիսէրգ կամ* թկ 
պքնլ. էցհ ար՛ իրթ 9 ապաթիա սա. ակր ^էձէրՀ 4 հա^ 
Հսաչէրչավ֊ ասաիի նօրա միշտ ֆ և էսյաաս ապաա արն 
ցեա • |^ւ ք^«ւշաացիս *ի մաևսմևմև 9 մի վապվագակիյաէն^ 
ցէմնելտեդյիցի * 4 մի էսա արհամարհ եր գիպթասնմհւ#4 
՝ք* մեծ և քի ծանր մեգա պ ամնկցիա տ |^ւ %ի աեգսաք^գա^ 
դարելշաա յիցի 4 ա$եիաիեա գտեդի մարպկաՏեկ , 
4 (ճլ գմիաս անաիաալ միշտ ի հսկասմե աասրր գգար 
4 յագօթա յամենալ* գի պյապկս եգիցիա գաս հսՏոապապ 
մտզթ տա իբրև կաԱոՍ պաշաամէմե կաաարելա 

4|ա<)1րա հասասաեաս ♦ որպկա մասժկա֊ 
Ժ" է հ^ՂԱՈ պ*ղքխՏ$1֊ ՝Ւ *- «^•^«^4^. 
յք» 4ս պահեա գթէէԼէ զի յք քէերաեով֊ կամ՝ 
»էլ յբՆկէրրն Հլ" ե. ձֆ չաքախօսևէ պա֊յն^ք և. <4 քԱ**– 
ՀԽրսր^ևլղրք. , ւլխթր 1 ^ • |\,/է. «հ. 
3^ս քպ՝“ թդ֊պա-քսԱէՀ, ք»</՝ չէսքախօսէոզկ պթ յ^. 
^>4 , փ ա%Փ՚գծէ էէ^Խ * *»Լ պձհևա Գթ^Ն Ք*Լ և 
“էքնդ > ճ– <4 /Խչ֊ ա&նէւխ* չէսրախէաևր զքքևկ1րք6ր* «յյ^լ 

գքե^լհ՝ էւք&ջսքպխ-ք պթ ՝Հ աՀՀքե 
Խ"*֊մ՝–համնքա * 4 է**1^ 
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ղմիմեանո, պյլառաւել պայս դիր 9ի միտ չգնել քպյ^ 
թակղոլթիւն եդթօրն • ղի դու #ւՀ ես որ դատիս ղչզղՀք 
ծառսքք ֆ իւրում*աեառն կայ կամ*անկանի $ | ես բտա 
ղում* ^րլ ըսադտսճտեմ* ղիս 9 և. ոլ սւնիմ* համարձակու^ 
թիւն առաքի աք* 
պահե ա գթե/լ ճշմարտապես , որպես ղի ած 

9ի սիրտ րո ք և. մե՜րձ իսկ աո, վթեգկայցե յա մեն այն ժամ* 
և այսպես հաւատաչոՎ*ինա 9 սովորեց» ղթեգյմիշտ ժուժ֊ 
կաքելնւ գոգալ իբր թե տեսանիցե» իսկ այժմ* ղնա 
մտսր վ*ովթ առաքի յլո հանապազ* և. հեծել և հառա^ 
չել և աղօթել յերկար 9 ղի այսպես մի պաբապիչյես 
խորհել ինլ յանօգուտսն 9 և մի գեթ գտչյեն %ի րեգ տե^ 
ղի արկասնել իարհսւրդս չարս և. վնասակարս * 

^\տհեա Հթեղյատ կամՏպքն աՏյ 9 և, մի ամենևին խօ^ 
«էրւսքխ, ք/եչ, քսքքց <լոք փորձեմ* ղխօոեքէ քարի, և քոփլ՝ 
9ի կամս այ, և սիրել գամենպյն մարգ սրտի մտցր և. 
+*րծսվթ ճշմարտսլթբւ չար (քել կրեսցես յու^ 
մՀթե »ըիկալ քք*յք^ յոժարութրԼ և* անխռով* ասել Հրել 
իեքիք եթե արժաեի եմ* և աւեքի ևս Հս/ն ղրքքսչչսրչքՀ, 
րելվասն մեղաց իմոց • ||^ա^ա և միցսւՅե %ղնա( պ*ին և 
վշտաբերին այս կ $ իրր ղի մտցկ իքվթն 9ի սիրտ իւր առ^ 
նելպաաերաղմ* ըէ*դ սատանայի և ատել քինա 9 և ուրալ 
նալ գանձն իւր , և գի (ԱԱրկասցի և ևս գշարապյի ինքն 
յաեկաՀՅ՚Լյն իւրոչյ, և քպպէ քոկ ՛ի հէշտութէձ/ հրա, 
ժարեսցե > և միշտ կ՚սռիցի քխգ իպք խորհուրգմև 9 և 
աիչյե էխրե ընդ ինրեան $ |\*կ եթե յերևեյէսա պահիցես 
գմարմինդ րոյապակէմնութ և 9ի սրունկութենե 9 և 9ի 
ներրոյդ չտաս խորհրդովթԳսլ ինշ օգաիցիս անելղմար, 
մինգ հո կսյս* և ահա հ\սՏնպի պոռնկի» իսկ, և խ*քք 
սիրտդ ընդ սատանայի 9 և յոյժ անպիտան քինի երէխաւյոր 
փեսային է րանղի թշնամին մեր գոէրմնայ ղանձինս 
իմասաՈւնսն ֆ և ոչ սդպյ սք գսպացեսփն եղև , և որոշեալ 
9ի միմեանց ղխսրհուրդմն 9ի էխասակարսն 9 և այնպես 
անկանի էյորոգայթսն և 9ի մեծ կորուստն սատանայի $ 
|քս. մեգ պարտ ե ղուարթ կալմիշտ հանդերձ որոշս^ 

» հի ասկանիցիվխ ՝ի րարսօքե • (՝յ,դ 
ւ/ի ա֊րկթ •Ազի– ցմս>փծա.(3–ք ասԽգաէՐ ՛ի .Ա՛յլ ձոՏէձրա., 
թիէձև քրխս ղիցհ՝ Հէ.ա*ղԷ «ք հաժքլևրձրսցկ ՛ի ապաա. ,նա 
4ՀաՀ * է\՝իաաէ.պ>ա–թիէ.ն հաթևցսքյի Հանդերձ ճշմար. 
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Ա*սւ.ք3քւ, սքԽսաացա.ա&ա–(էի հսճէդէրրձ էէլղէւլ հաւյօասվ, 
4. պարկեշտ մարմնով և սԽխխըք գխոակգութեամի եւ 
սքեքւծով *ի % էր չտա ն ատ էր Էշ և. քի գործն իւ.ր գ2եամն շար^ 
ԺԼլ,ւ /տուրս տս$Լ ասյնոչյիկ որ պկտս ունքն $ մի 
ղարհարևցա-սցկ գթև/լ մնստի փապթ վարսեց* այաոցիկ 
որ վաղվաղակի ապակահի , որպկո և գրհ֊ալկ » 

Ի ԹՂԹՈՕՆ Մ00յՍֆ11Ի ՄԻԱ8ՆԱ4Ե&Ի 

որ աւ> արօն *սն ւսրստոԻ* 

տ&րրժկ գամենախ չարախասութխն 9 
Ւ4 հԼղյ^-Բէ ո-ր+Հ ղՒրէհ&էքր ՚ ի-Հ քհՀւ&Ւր– 
հըրՂոաԼե սատսԽայկ* ըւէրն ամենայն աոարքնութխնր 
յէմևձնկ ։ *)պտ էն այսղթիկ էաւարք/նութքտ որ պահենր 
գսճմէն 9 ողսրմՏեծութֆ աո. ադթոաա և աո. ամենենեան , 
ձ. նուաստախոհսւքԺքր, 4. ժումկաըալքէֆ է Օորթ էն 
ոստթէութքը այսորիկ որ պահեն գանձն ♦ սղսրմեէծա-քձֆ 
աո. ամենեսեո/ե, և. ոչ֊ րարկոքեալյ էս երկայնամխո յէ^ 
նկշյ Լ պէոհկլ ղթէքէե ՛ի էՈո-ացութ՚կ * |)՝^ պկոքՈ 
^ ՀՀՓ$ *հէ*»տիկ • յ"՚ՈրԱղիէ Ժա* 
անդադար աղօթել աոաքի անկանէքԼ այ արտէւ խրպէ 
էԼ սգալ ի հերայ ախտից 9 և հսսեսրելգթդխ մեպաւոր9 
և սլդատելգբնկերն * ապա րւեոցէն խորհուրդը տո * 
* )պտ էրն այսդթիկ աոատթաւթ իւևը որ ոգնեն մանկան 
միայնակեչյւոյ • կրթութքյամենայն ժամ) սղ/նոլթխ% է 
Հէ֊ աեհէղգութք՝չասըութ1էև աո. սլխչյհաոէԽքէլգսխձն* 
Հ\աղագ* չպփց« •հւէէՈ5էԿ էղ&“*Փ հ”քի» զ^լԳ #*»֊ 

, ՝յ«5թ 4. »ձ պահէէ պաչս իէ-ր. և ր՚ԱքԱէ– իսկ ծսՁք(Հս*իՅք 
ունէլ/քնդ կնսք֊, քւ անել ակր յխդ փաոաւորեաքա ք & 
ախորժէրԼղմարմեակաԽ ախսա է (| ա&չսիիցիրաչյ պարթԼ 

*> $*»րՓ^ յ«*Ն. ^1ո4«ր ր–*ր– 
ր*4––Ն“–յ ^&«ո, 4ր ւ^– ւքէր**^* *ո/ք4**է**ր«»ր«*ք *•** 
^հէ 1*4 ք«* #րք^(ք , ձ–*. *+. 991-30* *՝*՝> է^է–* 

^ ՜եորէ&՚—քք* Հ–ք«Կ . լ ^է–ր)*1 ^ **քք 
•է»ր«–* ք1ր 4յ** * 
(է*ր^4տյ|ւքւ քք–է1ր–ք՛ 1 * ։ 
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չի րարկութէլն • ՛ի աուրևաոէց , և քի կատարԼլ գի*ր 
կամսն 9 և. սէրԼլ ^ վարդապԼաԼէլ էլ է կ*ԱքԼԼրյյ գթկթն 
իմաստուն գպ% 1| ասն չորից էքա3 ցաոնկ չար**–/Յիւն ♦ 
վասե ուտԼրյյ և ըմպԼրչյ աո֊աւ֊Լլապկս և ՂքնջԼրչյ յաք » 
և. 9ի գատարկօւքՅ-՚կ , և 9ի կապուկ և. յընդունածն ր 
նից» և.՝ք* պա՝2(ուճանաց հանդԼրձից ւ ք| ասն չորից ի֊ 
րաց խաւարթն միստ • յաաԼչցթ 1Լ յարհամար֊ 
հԼէքթ Լ֊ %ի նաիոմնձԼլշյ և. 9ի չարաիտօսօւթ Լնկ է (| ասն 
չշքէտ Ւը,ս9 է^ա*պ^ք*աԱաք հագի, յալ /4լ« Լ *ի »^»է. 
& և Դ ցս&կաքխ նիւթիշ և. յագահէքգւ * 
րկթ Լն այսպթիկ այլստքէնուքձիւնր օր գժոլարաւ կարկ 
ստանսդ մարդ * սպադ Հանապազ* և. հպյԼլյիւր մե-դմն % 
էս սւնԼլ առաքի աչաց միշտ գմահնա կատս*րո*ձքև 
աքար ամԼնպյնի այս կ • յորմամ՝ րչԼս ինլք ասասքիր Լ^ 
քմկ սւնիմ* էրս , գի ևս մԼղաւօր է</* և. մերս. Լալ» 
րանգի մԼէւԼտլ վամն ուրար ոշ հոգոց ♦ էս յապագս այ֊ 
**րծէ •*& գ^ր^Յ^ց^քԼհ ^ւ* I/4– պ՛ փ—֊&պյ 
նալգչաւստԷնօւթխՏա գսցս% կարկ ապպշխարԼլ 
հԳթն Հրիսաոսի է 

| ՝$աւնաիկ քործաոնսւթ^թ նպ,^ց մարդոյ և հնսյ . պա 
կամի աքնուհԼաև֊ կկցօլցանԼլգանձն իւր է հօգասցի պսՀ, 
հել գնօրոյն մարդացա աար կամի գհանգիստ իւր ըստ 
մարԱԼոյ \ի փՀթոլ. մամսքնակէս այսաֆկ ք կա ա արկ զկաֆ/ս 
հԼրյե մարդոյ ֆ Լ ղս/նձն իւր կորուսցկ %Է հաՍդէրրձԼալ 
յաւիաոԼնքքն * || սոխ գի ակրն մԼր ԼՀա ՝ւ^Հթ յայտնապէս 
կնպան մարդ 9ի սուրբ մՏպսֆնն իւր սակր • որ աէրկ գան*, 
ձ/խ իւր 9 կորսլսչյկ գնա* իսկ որ կղրուամնկ գանձն իւր 
վամև իմ%9 գայյկ գնա • Նսկ թդխ կ ակր իոսղագուքձէր % և. 
նափաւ ըալկաւ միջնպ$օն թՀնամսւթե ♦ 4և սակ* ոլ Լկի 
ՓքէկանԼլ խսպսպութՀյԼրկիր է Հցլօաւր • ^ս. քարձ Լալ 
ասկ ♦ հ**–ր Լկի արկանԼլ յԼրկիր \ ե֊գէնշյ կամխՐ (մկ 
ափհա վաս-Լսցի # |^*. արդ րորբղթԼոցա^թ. գաԼային հուր 
"իք&ն յսգիս մԼր 9 գի աքմ$մևաւպր, քԷր*Հք. իէոստացԼգոց 
րւարԼասց նսրա քի*դ ամԼնպքն սուրբս 11 ք&դ նսսէն փասս 
վԼրյսս ստկրսցար ամԼնասարր Լրր1րդու(ժ Լանն ցաւի^ 
ամրակս յալի ակնից $ 

՝\ 
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ՃԱՌ ԱՐԲԱ6 ՄՈՎՍԷՍԻ 

4.ԱՍՆ ասԱկԱԱ1ԻԹԵԱ1> 

Ե*է զտ ա>լ$^ յոլլ «յ* "ր V Ւ"*4հոո էր" 4"*</։ 
բամբոաէաց կամ՝ ղբկևաց կա*/՝ արհամէևրհեաց 9 պար^ 
տի յիշիլգևա որպկսբմիշի ս*ԱՀթէրալ9ի*\ՀօՀ, ճւ ^ 
^ սիրկլ^վեա որպկս բարևգոր&ր *\\\սՏ*ղինսի* քսաո^իչց 
^ հի^ամեգսւթք գուշակկ աձձթԽդ ♦ ւ»չ խաաքէլ արոր֊ 
աՀե”>ս<%յգարա կր ա^ախ^ա**ւլյսպագս կղրպձ* % րաճ*^ 
ղի նովաւ ճանաչիս յ^ւ փեգութ^Խ • պ/լաղօթկլի վէ^ 
րայնորա % որպկս գԼւլ բմշիա֊թ1ր աաստէրալ ի ^|է|Հէ 
|^ա էրի/֊է^ տրտմիս 9ի վէրրասյ նորա, հաւաստէրաւ. օաէա 

ւշ կամիէՐ չ&դունկլ »նէրիւէլ կամիաՐ 9ի 
վխր* է*/՝՝ \\ր կ**"ֆ Ւ+էքք^լ Գ դ<Հ*դ*»է վիր^ց 

V* /այք բա֊ժկօղի ի հխյ*Խդր*ւթէրեկ խ֊րմկ, 4* 
նմա համիէրրկլ 9ի մատ ուցևչոց նմա 9ի /ւ«^4 սՏևաի ւ 

«I* Հխ.*&դե կ * ոչկ հնշսմրալ կամ" հաաա/Արլ 
կամ" խարկլկամ՝ սրբադկէլոաԼՖաւլյ *յլէ յիշիէ*Է խկ 
վեօոա տաղտկանաք ♦ աոկախ Հօոյմնկցալցանկ ղմՏ*20&9 
կքմկ էաւո/եէյ նայա օ/էրհնար կ նմԽ բսւմևլ 9ի հիւաՏն֊ 
գութ% իւրմէ I\քւ ապա տաք ղսՏմէն իւր 9ի Օրաս բժըչ֊ 
կթ*, գիաէ֊չսվ 1րթկ փպ>ր /6ղլ (մախՏրո/Խհբ բումկ* 9ի 
բաղում" մՏսդասոքե և 9ի բաղմամաաԱՀկակեաք Դեղային « 
կէէալա/ե (\եի կ , որ աքհա&րհկ ^ք. ք–»*^ու4 , 
«յյչ բուժկ գթե-զ^ի մ*ափա*ւութէ ♦ սրբսպ֊ևղ Լ\օի կք 
որ ածկ %ի վիրայ ^ո զրկումն , ձ. բմշիկ ^ ժաք*"֊ 
հօւթ%է \\ր փախչի յօգաակէպէ փպէձա-թ ֆ , փախչի *ի 
Հէնաչխյաւխո/րնխք* ձ Հխզհևաց ախպխ 
օփ էիաաս ք զոր սաացաւ 9ի ձևան քլարկոծևյոցն վնա « 

(V® դարէկսզ* և* սրոց ղթկէ/ն Փա/խսսսա&1Հ* ոչ֊մ/րյ 
ղադրևմ*>ա/լ բար և գործս կոչևմՀ և սջյ&գոմէմրաՐղբմիշ^ 
կ(&* Ոգւոց որ դԽղ սքեարգԺ&աց մւետոյց մխափաա. ս/ևձքՏ* է 

ևրէխշիմ" մի գուցկ սաիցկ և. վասն իմ" ոխձթա* 
բմշիէցստ ջ\՝%աբևը& ք և. ոլ աոտէ^ացաւ • |)^ 
«^■յայքէ^սյյ 9ի Հրիստսսկ 9ի */1րրքնում"աէ֊աւրև • հի^ 
*֊աեդ կիր 9ի սնափաաա֊թէնկ 9 և մատուցի ք^էև 
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«յօօ՚և 838 
ա/Խարգա-1ժես/ե, որպկո պէ նրբպթ որրեորիս 1ք«ւ ոլ 
*՝հ&ց~ր՝ 

IV*» դարձեալ. Ոլպ>կ՝ի մել որ խոսի ղՏշլմարիոճաէ 
րորց էֆայթ* որ պարսագ-էրՕե պ4եզ» սակաքե և֊ «յլ ախպկո 
գաոե&և *ա1րԼ պաժենախ չարութէո ժեր և պարաէոճսսփո. 

ամէրհաթ& բէրրաՏտ մարդկաե չձրդայւ աէա. 
*ֆ բավթաս էրլ քճրլ, ոչ^ևն բաա.ակս&* ասբժաԽապ^ս 
ոպւգել քէ/եղէ \^չքէր%պքե, որ պթ արհտաեսրհկ (քճ՚լ կէսէՐ 
րյաոկլասկ , թլ "»է • էակ քչսժենպխ ոլկարկ գէ± 
աել. յաՓեաքե ՝է է/եդո իոեոսրհեցոքր 1<8ք. սաասՏսԱք % 
|**4 "V *եոերխ§խ ւ&Է*՛ > խճարհաՀթբ. խրեսՏեր խոր* 
սոսկեն պսասոէՏսսք* որպկո ասՈպթէ հարթԽ* եթկ իխսեկ 
խմԼսրհու.թխ% էֆնչև ՝Է դժոխք յերկթա վերաբերի է 
ՀՀէլիոՏոսրհևցոէ-ցս^կ զխ&արհո խորհել Էնլդոս>Օզրկ, 
Հանքի քթելև վշսախաքրկ իոեոսրհն , կամ՝ քՈէխրկ պաա. 
Յէոսր աո, *Է նոէ,ասսոսրուրո/եելպոՏէՏն խր% և որ (խլ 
քիխիրի նժա ր՝ի նսյն յսպոթո սրորապկ և պաւԱրնեոեսձւ 
ունի երախտավոր է 

ք|աքս1^ քոար» ղք.Ոքլ լէր ոխձխ,դ. քէ եթկ պթ որ 
խ>լ և֊ խքկ ք*ք4»Հ խաովերաորկ գրել, ըո-էրեո և ա֊ 
մենեվեէ մի խսսեոցիս քխդ նժա լ մէխչև. անդադար ոպօ^ 
ԹԷ*Հ Յ՚^Յծ “եր" Ք*՝ ^ ոպաչեա դեպրսցրն և ասա 
րոՏէձն ՀՈ. ըԷդՀր ժկեքնիս , ըեդՀր խոաիէս որպկո որթ 
վրվրենն . աեսո/եէրս գէ հխ֊անդ ես» դէ եթկ «լ կէր 
հէԼԼ&դ, Ալ վջրս&պյէր . * 

դեպւձևալո պիավև աէր*աև1ր*կ\ և. գչարչո»Հ 
քաձա %պա» չ/ևթ1ր*Տաւ1ֆ որ թեշ~ չպրչարևյաաՅ» Գ և 4^ 
և. թլ մի էրող հաեժբԽրԽվխ ♦ արաՀ» խաոորեշստ յա֊ղէլ 
ճաՏեապարհէք սԽաի տ 

(Նաջ դարձէրալշ ևքՅէխ ոչ՜ աոաևայլ\ցկ ւ4«^ք էաԽաբ^ 
հութէ, ոլյաաաիեսրկ . ե. եթկ կքցրկ 4քք դսսսրխԽ 
|ք*<•թթասՈապայի, և. ոլ դնասրկ ղճանապարհս դորո քոր 
քեարխ, ❁ուրր հարքխ՝ դարհաժօրհք&ուր և քսՏոսրգա^ 
քոպց* "Տխպկո որպկո դԽրրխ որ կոկ շո&թ երկաթի ե 
ոեձթ ոլկէպաույկպւճէելպիթՈ^ոսրո^մողպքք ^ՀՈր^ձ 
րութխ%՝ օրՈէէ Հակի աժենախ դորու.թք թշնաժկոխ ^ 
\Կ*կ %շսԽ *ի րպյ պաեըր դաշխարհիս թչո սրա կ՝ ոձՀ 
խսսփվկալ. Հոխղիթկ Հա&հկ Հթ դրսպապՐ քսխ2խխ > 
Լ– կ**#կ որոկէխ ք/ի^րաղԼհք *աքաՀ ,կա^Րքրորկձ^ 
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636 Մէ*յյէՍԻ 
Լ սլևսծաասցկ ^Հաի րորպկա սարթ «աա֊ 

Հւեաին ընտրկ% թկ յ*րյէ պարաեալղթ կ »նորքն ե– քնդ 
ծաա ղցո% թեավթ կ ա 

IV1® դարձեալ* հոգի կամի գաաքթեխ, թայց մնաաեաղլ 
մտրակն ցանկացեալ և քնդ նսսին արսաաղեասլփափդի 
յաշխաաութ*կ» |^^յլօտապուիմի. »լ էն ծանր •գասօաւխ 
ը*&էթ է ՚պլ կատֆ չարթ » "թ ոովորկ մեղ փոսն ծավալ, եք֊ 
կխ-պի է աաւագակաց քինչս մեր ընկենուլ֊ անվեհեր, գիլ 
տելով եքձկ փոթր քծէչ֊յծաայ սակատիև մեասնխֆ % 
ձեաղ^փան օակաւ. ինչ֊ կեթքյ ամենաքև (նչից Հաւ^1^ 
թեվխ ք էւ էրրանութի համաթիվը , եքՅկ գսնձինս սաղրեր 
ցոլացածը • և գիարդ էև օչ֊վսոն յաւիտենակսն կենացն 
փոխս քսորհիաքթ* քՒ**ՐԳ ոձ (աալ^Լ ^ ք°է^ոնաց ի 
երկիւփ աք ըսն քերկխվն ծովոս և. մարդկսն % 

|Նայ դարձ ծալ* ագօթեա 9ի վեթէքք թշեամեաց , և. 
ք "հայիր յ որ մամ՝ անարգի*, և էր գիր աշակերտ սութթ 
աա ատեչոխ՝ ոլտ գնացին ինդալաէյ գի վասև անօւա/Ան 
ասր ժանի ծ ղին սնարգեըց % | Աէկ գալս սօւրթթն սանկին , 
աքքլ մե^թ մեպաւորթ և* գհաւ.ասողն սչլնդունիվթ • ոչլ ա. 
սեմ՝ փան սնուաԱն , ալլ և օլ փան անձանց տ ^նչ֊ 
կ *Հ"րդ»քն սիրեիք և. աիթիէ յամենեցոլնց . իսկ փորին 
հանգիստ ոչ֊ անքն պատոսիրանթ այ % օթոց թարէղթ յ*% 
մարու (ձիան անի ցին % 

IV"» դարձեալ* $տթան քորոց էրրսնէն քվեդ գթկիփէ 
և. էսիտսն քորոց սնսդգէն գմեդև թամթասեն% շահիփչ * 
պցսպկս ար թաք կի^ակաթիոս գրպտթտեալ և հասմթերԽսլ 
փաո.ասարէրցաւ. ք և. դարձեալ իաորէշելօփի փայաաց սնաի 
գէաւչք ՝ի \\ԱՎ* • կ““ֆէՓ շահ1լարՀէա/արՀա%ս , 
թկ քեևղութիւես * տանգի ասկ* երանի կ ձևդ յ որ մամ՝ 
նախատիցեն գձեդև հօգածիցեն, և որ 9ի կարգին կ. 
•կնչ֊ գի վարհթ ձեր թագում՝ են յերկինս % 

IV"» դարձեալչ ոլկ պարտ տրիաոքնկի սու մարդիկ 
թադկսնաօլ, թ էգյց միտքն սսւ դևս . որ տիրկ թոդ կա թե, 
•նիրկ դիէ֊աց * տանգի գիր և– ասիցկ աքաո , եթկ պլ պադ^ 
•*իցկ՝ քնորին և գդեն պարսաիցկ » | Կէկ սկիքթն տիրեըց 
րարկավմե՝ խոսվեին կ և ոչ խոսեին 9 ոցլյորհամարհեխ 
եւ անպիտան համարեին թագում* չարեաց պարաաւոր և 
գեհենին աղամանի* որպկօ անեյոփ սգացեօդ քմիտա.% 

♦ հ"6'է+պազ՜ պօՀէՀձոէէՀ* . 
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թխ&* % և. քապ*րմսւթք էարա *ք^« շ»լ 
հևսււա քրպյ է ղեևպաէ-թէմս , ՀարհամՏսրՀաես , ղնախա֊ 
տքՏևո ♦ ^աեպէ %Է խոեարհութ խն ա/ւաքնորդևն , և /7|ր^ 
(3 ևացա-ցանէ ՝ի մէրղայ . էարսսսկկ քսաասքԱաք խմեար^ 
հութքլԽ ւ րլամեպի տևամե պատ ոլորան կ % 

I դարձևաէ• որ բարկուև համբէրրկ , սուրբ աղօթս 
ստսետայ 9 աքևպխտթս յանախտութֆ գարգաևայ շեորհղթե 

^ «|» շաք" մԽրմեսքքկ յէւրմէ , պմէրծութք և 
պփաաւս արհամարհ4ր » ևս և գմարմին իլր վասն սէրոքս 

) «ք ^ ձևուՍ հ1րպուքՅ%ր և բյւ*րու(3ե՜ շահքն 
հգթե « նաՏա փաւլր յաւէաևաես • տմէն % 

ՍՐԻՈ0Ն Ս^ԲԱ6 ԵՓՐեՄԻ 

ՎԱՕո^՝ *ր ոՏփրաւ կ . վայ սֆամօթքսթտ , վաք 
*րէր**&&&> Հհը հպ^ր^ցԿտՒ* *Խ հաանկաքք, վաք ար, 
Ւ^քՀՈ՝ 4տյ խօ*վա*փրաշ , վաք արծաթասքրայ, ^ 
հուրն վորձկ գԽոսա յոր մամ՝ քքանկ ՝է խորխորատս դմո֊ 
քոաք և 9ք աարաարաա մահու* »լ/^լոսւալելբարձրս^ 
ՈՒ Ք** ՊՒէՀՒ*&*Ե՝ 1)7» պ^արշճապուոքկ զձէոլբա^ 
պոՏնիքԼ կամ* արբեչրւթխՀև կամ* յա^աքոուԱե մսոչք կամ* 
ձկո/նքք 9 4 էմնկաեէբքտ, 1ի կործանումն սքևսրկնուքձ ք 
4– աքխ^յախքաո-Քրզ»* (հփՎԲՃ •ճՀ9հ հտգ*՝"էօհէ* 
Ոէ^,ղհս.սաաավ* |)՝Հ«ձ ևքա&եսյկ գա^էպխի Հյք*րյ1֊ 
լաԽէղհ ՝Է ակնէրկկ խո/կ ՝ի ապաշավ ք*։/՝յքճէթայքօ՝ կէէ^ 
փա-յաՏէկ ք«ք» (. բա&պ*ք ղաիբաԱ բէսբ1րււքաշա*էէ.թբ. ւ&ւ»> 
ծ*^3ք| պսղէէսսկ՝ յիթկ կկնգանԽքքկէ Ոէ" ստձ-էքքղէ 

^ ^պաակկրա մձւրգկաԽ ՅՀցբաէր* < 

^ Ո^րյքքւ թշ*ւա*ացԼաւք և ՀԿքԳ * 

□ւցւէւշտճ Ե;/ 
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ԵՐՍ.ՆԵԼԻՈ6Ն ՓէրԼԻՓՍԻԱՆՈՍԻ 
ՏԵՐԱ^ՕԼՍԻ Ե^ԻՕԿՈ^ՈՍԻ 

3(81* ԳՐԵԱ8 Ւ *ՆԳՐՈ8 ԵՂ.80Ր ՈՐ ԱՂ.ԱՉԵԱ8 Ջ.ՆԱ 
ՈՒՍԱՆԵԼ Ք.ՍԿԻՏ.8Ն քՀնք»>Ա81>8 0՝Ւ1ձ8ՆԱԿԵ8ԱՏ 

ԵԻ ^ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ՈՐՈ8 1>ԵՆ Ւ ՍԵՆԵԱԿ 

*ք՝ԱՆ.2> տհ>ի քհ*գի "ք-հ/ՒՀր* 
գի ընթաևայ աԼսս/եկլ գճաեապարհ կենաց 9 պար ասաայց 
Լ. հսրգևաց ակքճւ աշակեյօոաէխ իւրսչք . և. իբրև իէէայաք 
պ<Հայցօէ.ածա հո ղայպաքէւևաց ղի գաաևէրլ կաէֆ*է վաճա֊ 
այսշահա-թի քւաղչիսպաօվւկ արդիձս» հաաաւյյմաԽ իր^ 
րև. ղիժասաաՏւ վաճաէսակաԱե շա^> , և. արդ զոր իՏհզիկ^ 
յքԼր ի յկ%ջ֊քւս& , թկ և փղթր կ ՝ի թիսս բս&ից , քւաքց 
4ևհր կ արդէրսթիթ, ահասասիկ յարս արարևալ Տշ«4«. 
կև*ք՝ յփրղք ^օս/է փսՀև նսաէրըթ ՛ի էֆէսիաւ թ% և. փբաԽ 
չարչարսիսսցս այսոցիկ, ժսճէասսՏպ թկ փան խաղաղս։ , 
թևաև և. էԷաաԽ իպւձսսթէ՜չխ որ ղղք հաասԽկ ՝Է էքիրաք 
փասսակա։ արաւքև որ *ի նէ/թԽ ՝ի խաղաղօսթ7րե իչյկն, և. 
փսոնՀևարհսսք *գնականո*թ%ն օր պԱՀրղևինօղա յ"պսքԼ 
յսթ1ձ4խ էաք ՝ի 4հղյ չչսքէչարօ/Խօյ կրիք>. ք** ի 
պասօՕրցաս թ>ձ՝ նշօճ,ակէրցիղ քկղյ 1^^% » ^– 
յքևէօլ Լ. աՏպքս&իկ էպթսսքրխՐ, ղի խորհրղԱքՕ ա/սսրիկ 
աոաիարկօւթխՏ, ^ ևթկ ա&էաչիէ ողսսյ ՛ի շահ ոգ^ 

"Փ ւ&փցՒ* "ԱԼ ^հհՒ*թհ 
Քէք* և >"կ>որ>ոց1րօդ^ րղաոպթքք ղքաէն սրրա-թՆ սրրաք։ 
ղասձիցին , ՀրսՀքք թսսկչրսս թձ , օվօիրկղի , կարգԼլ 
քԿ. ոհՓա ■&•§ Գ շրհ *֊ յա*** -*՝֊ 
*Խախ հասակի* աևսի ք չքՕէԱկօսթկ 
Հէա կ(&կ աաոա. ած այ թե կ տէրնչու.տ& , և. կամիւՐաալ^թէրպ՜ 
քքՈէԼ. ղՓ*& ա3" 5ք%քնա–թթ անձուկ ճանապարհիս <^«է 
յիկ՝ թկ քկէպկս պարտ կ կենցաղավարիդ ի ա/ա ըեգդկէՐ 
արաոէրրագմաց թշեամԼոյե 9 յորու.§Ր օրկ րւաաՏև հարկա֊ 
ննէֆ զձաեապարհկն կէնապ մքքեչև յօրԽ ք&գ ար աշսլէՌրթ 
կ հնար աէւչրսեէրԼ մարՏէայ կէրԽաց % 

0ւցւէ՚ւ26ճ ե7 Օօօ^1ջ 
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IV» *#ք* *ր%» ^րդզ յ*զխ"րհհ» 
յարմՀԱԷ արթէակկ ևէթ պքդւոէքն \\պոսքձլի յ\շգքպս,ո~ 
ակ* գի որպկս «աւպթեաց ք|\*ովսկս 9ի ^|\օլւ^ հՃ-քլ^ 
նկն և. ետ%\մէա գասփգչմն և. իշխօնասթք^ իթանեչ և. փքլրւ 
կ*րլ որժ& I Գ ևգիպաացւու/Խ և. 
հթանԼլ վխտա յաէնապաաէն » նոյնպկս էս հրեշտակ՝ պատ^ 
բաատակսԽ հարկիս ափսպթի յասստասեոյ սա. հագի ձև լեոս 
քխս և– դոդասքԺթ, մինչև. հսէնկ վնա յաշխարհիա 
ծէսսսչյա֊թէնկ էս ածկ ^օր յ անապատ համեդարտոս^ 
(մեսն # որ կ չափ մարմկոյ , մսնա». անդ 9է մէսչյնաաաա^ 
նքա է |#ս. պարտ կ գիտելեթկ ջ*ս% և֊ վաստակ առա^ 
բքէնասքմՆ նորա 9ի սկիգյւե դարը %ի հաեդարտոսթք»սճա^ 
պատին պյս կ% խմնսրհոսթ իմմն * |Նււ«ձ հաք**քկ հքափհ1 
անոտքին կարգիս , այսքխյխ ղիամնարհոՆ թ % , յոլւմկ ծնա^ 
%ի ունկն դր ու թի խրսսոուց, ձև յ այս մանկ տայ ղչպտաս/լ 
հոգևար *ի մամաս խրամ) որպկս ասկ երսքնեչքէն ^|աւ^ 
գաա% թկ խրատ առժամայն տրտմաւթ ք կ ֆ բայց յետոյ 
պսաւյլ խագսպոսթէ տայ նոցա ար կրթքէն նովաս 1ի յար* 
դարոսթիսն % V խմնարհոսթ ենկն էս յունէչնդրու ^ 
թկնկն յձքես&փն ամէրնաքե բարութ իւէտ * ղի էս տկր մէրր 
խմէօսրհեցայց գանձն՝ չեալհնագաեդ մԽհոս չափ էս մՏե^ 
հաս քսաչի վամե անասն էխդ րու թ եսճէն | Հդամսրյ 9 սրավյախ 
րեաց մեգաց էս մահոս գօրասթք» 9ի վեր այ ագցի մարդ^ 
կան % յար մամ՝ գճջմարիտ անկնդրռւ (Յֆն ստաևայ 9 
արաարաոԱէկ նմէե գամենպյե հա/եգիստ էս քհագևպ» Հաղյյ^ 
բութի է |^4. աշ կ արմսԽ աշակերտին աոնելգիել և կալ, 
•ԳյՒ՝ այլ պատոսիրէոփ նացա թ աղասլ գա մեն այն ղէյամս 
անձանց էս կալ 1ի սահման հրամանք» վարդապետածն իս^ 
րես/կց 9 գի այս իսկ կ ՛ճշմարիտ ոլնկեդրութ իլնն տ 

\\յսոսհետև քքայլ չիր 9 ափ էէգյւայր , ար վաստակիս 
*ի հս/նդաչսոոսքՅ 2ր սէեասրստի ձև կա միս ժառսէեդելգեր^ 
կիքքն տւետեաց ար բխկ գքիսթն և. գժեր այր ւ |^ւ որպկս ալ 
ր**ր է\^րաաո֊ որդի^Հյասեսշյ էս °€ղՒ (\եփոնէայ 
գանքխդրԱսքմք ||%ւ»Հէ4^ 9 աղտ գնացին ղհետ պատուխ 
րանաց %արա և մտքէն յկրկիչճ» պարգևաց 9 այսպկս էս արոս 
էսրաօցկս՝ գնապչոփ ղհէՒտ ճշմարիտ աւնկնդրութ Չն և մը^ 
սանկ լի վերքն երկիր ասետեայխ ւ եքմ կ ատ ոլ 
սխրապեցաասցթնկ Խ ագաակ գչէք այարանս իսր յա»էենայն 
քմևձաւց աշխարհիս, եթկ գքաչի և չանկը ՀՆ էս եթ$ 

0ւցւէ՚ւ26ճ ե7 



640 ♦^ԱՒ֊քՕհԱՆՈՍհ 
ի4աէսփ% (է քւք^ յևքէ1Աէէսլաո. էՏ& և սասՏսսլգ^սգքէ 
խ-ր • *<»♦**■ ** V յա2Ւ"քհ^ա *■ 4^*– 
Լպսս.թ/,ւՖ սսւց/ւ 2ճէճոաԽքէսրհ/ւ ԱխզթսաթէսՏ» էէֆ <&ք. 
2Տտյք և էֆէ֊է» 4ո»յ • և աչ^քՕք աէ/ենպզքհ ւտ պր էյ»44յ«ձ֊ 
ասցսա՝ ապաայի և ՝ի վարայք ՀէնցաղՀ/ս աքքսսքքէկ . ^ ք». 
պայքթ •զյն էն պտ էըսեէն յաէքքսպյհհ արաստքն 2ևաԼ 
և. աէք/ափոփոիտ վարխ , յաղագս աքեր 4ք(*»ւ* աասցպթ 
§էը/ն. տս/ն^^աքա.էֆ էքէսդք աէԽպթյաշքաՀքհկ,խկ 
աղատէա/ա ՝ի վացա.ց սորա էֆ ՝ի ■հաղարաքքհ* 

1Ն՚* •*»•»** "“ք-փ* պէ(ս *ք*՝–է& 
«օօէ* օրինակ մարգը որ հրաժարկ յաշխարհկ *՛ 
ւ^օ ճւ իմաեավթ գոիլէ/ե գոլ> կաեգեէէաչք երանԼՀխ |)՝«Հ, 

V1 4 ԼքՓպ~*փ–"Յն * ՀփհէԽ*֊ 
ցւպքև ըւսաւորիչ և ևգիպտտցւոէքս խալար1րչրւրիլ* աա 
«ք»^ հրէրշչոակիե որ պաարաարկ 9ի աէրասնկ %&•& ««է 
տուածային հսվամևի ^ վիրայ տ/աաչյ միպքԱաւսրին և քք» 
քթաքարն աջկսԽկ 9ի վէրքափյ իշխանսւթէան չսգթ» և֊ չսգ 
խսրհրդոէխ պ* ՝ի նմՏսնկն ծնս/ևին • վաՀև զի ^ 
Հ|ր#ւՏք կքանէրլզյ յաշխարհկս լոլ$$աւ9գի աչք հոգւոյ > ախ 
չափ խափանի 9ի նմևԽկ ամհրեպքե խգհոլրգք չաքք յի* 
•էաեէպի ե-չսն վպքես « ( տէրասէմրչ յախմհևակ Խպ^ 
ՐՀՅԲ էՒծած յա2փ§աքՀ>^ ^ վէոամրաքէ ի էֆաիաւխէտ& 
խուզս , յաղօթս ձ– յօրհնութքս և 9ի. հնազաԽգուքէՀ* 
հարց**(/Հ»* ե (ձհ*փ& "1"Ւհր *֊ 
րաեևլւօխ ձ– ^ւււ^աւ. զգաւազաԱս որգւոչխ |^է 
ք**7^ 4– սրրևաչք ղձկււս իլրևաեց 9ի ակր ւ |Լ/0^)քէ» 4– 
ք»«. # պատուակաե Խպրայր , |ր/9( աՏփցիա 7(շմարխո ա%^ 
կընդրութի աո. հարս քո հոգևորս Գ քսևս քքքօծ^ քք* 
ձայնն գսր քսւսձ Օքքիքն 6-^4 այսօր սքբէ֊ 
չլկքւ ղ21րոս ձէրր աէրասն • և փաոաւյգխ* կրաևէչի ձաչ 
նիլս աչսուիկ 9ի սրաևլ ղհ"գֆ քո հոգւտՀէլ որրախ 1*4 
«յ» անունկնդիրթե են և ոչ րեակէրե խապաղավմ կամի. *ի 
միպխութ Շ խուցսն , այլ չար խորհուրդը ագահ+ճթՀ և 
հպաըտոէ֊թ էասն պօրաեայ ՝ի նէաա , և «ձ քՅող<թէ% 
իւցէքսեց էխան ձ. ԱՈփն, ՝(• նէթթա ծնթ&Հ 
•աոէՀ*.թք և դօքաԽէզյ վաաթօւՀՀւթք՚է \|\«^ / 4*“– 
աարէլց^աԱա խրէսձգ պա#»&ա*4է **ան փսՌնաքի փ*ահ. 
թէսցաՀէէց , որպէ* ասաց *8ե ՝ի «ք^քք էքյձե,ՀՀԱ֊ 
•ՕրԽէ^քս էսչ^ աս,կ <4ք, (ՏաՀէք յսխձթա վսւասփ ,Լ 
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*&ֆսքւէէֆաֆչքև • ՝է>"հ պսակ^թ էէէ&Փ/դրաղաչքև րաղմապաԼ 

աէ–* և քքցշ՜Հրր, ոէէունկնգիր ևդ/սսյր, 
ղի գէաղոււՐ օխս պահԱէ աո. .քէլ գևվխ յաեապատքԽ , ղի 
գարՅսւօցԱ. ղթէրղ֊ յ\քգիպտոօ շարա-թ&ր, այսթէթե *ի 
կենցաղս և յ աղտ և ղի գործս իլր . 

^կւարՅհալ և յայսժա1ւկ զգուշացիր ՛ի <Հանգարտոլ^ 
թևան անապատն « ղի բաղում օձբ են խահաԱողք , էսյս^ 
ինթե նաի/ատինբ , բ աւ/բասանբ , տրտունջ , ղրկահբ որ *ի 
սատանայի /ւ 9 ի մարդկանե է ևթ ե կամերսչյիս փըր^ 
ԿէլԷ նոցահե , արաս էյերս որպես և. ւսրարին որդքէթե 
րայկլէ , այնւտիկ որբ լուան երասելւ ոյՆ |)՝ովոկսի • ղի ա^ 
մենայՆ ոբ որ Հարկաէ*եր , նայեր պրիչձի ղոր բարձ^ 
րաՁՀ/3 ւր ուիւկս ի ղլուի/ լերթն , և. բ մշկկր 9ի (մ ունիչյ 
օձիցն « դու. յորժամ վիրաւորիս 9ի յօձիէյՍ ղո*. 
րոց ասացի* բարձրացո էլտեսութի մտա էյ վ*ոց և. նւսյհաց 

9ի տեր մեր ■ Vոր բարձրացան. 9ի է/երալ իյաչին 
վասՆ էիրկութՆ մերրոյ , և յախմամ բմշէլիս 9ի թ ունից 
օձիցն յորոց <Հարկանենն ղվ*եէլ% որպես ասե արւաբեալԱ 
աւղոս թհ նայեցարուբ 9ի ղօրաղլուիէն Հաւատոց և. 

9ի կատարիշԱ ^ յՆ , որ փոիոսՆակ ուրախութ են որ նմա 
է&ա*ջի կսչյր% յաեձն աո. պխաչն , արհամարՀեաց պա*, 
մօթ , նստաւ լնգ աիմէ աթաւոքն այ % |ւ«ճ*, աի սիրելի 9 
թե ձրպկսնախակարպե պխսչէ ^ ղչարչարաԽմն, և սարս 
յետ տ/եորիկ յալ ելա ղմևաՏեեիչ յւսծայթ* փաոմն* յքյգ 
օրթտակաւգ իմա քի ամենայն ղբ որ մեղկի աո չարշա֊ 
րսէնս էփափց կամ* պարաի յամեթոյ փաո֊աց և~ Հարկա± 
Դէիյայսպխփ օձից , ոչ կաքե մէոս&ելյերկիրն աւետեաց 
ար հ*ս/ր ղա/իաեինն իւր փաոաւորեաց է |#ս. թե 4րպես 
պպրա ենայեբինա, լուր և \ի միս* աո է ԼՀրրմԽաՒ 
ա*&ե նաիէրստանզթ անարգ իբյ ու մե^րե է նպյեաց ղի 
ճւ նա նախափեցաւ, վամէզ յլ* , և սամարացի ե֊ դիւ*սՀար 
կսչեցաւ < |ււ եթե կթտոակէ/հ և հտրկսհեն գթե՝*լ* տես 
քի 4– պփրկհջե *պ>արաեոց Հարթ» և կատակեցին և. կրո^ 
փեցթ» և թսւվ*սնախէսէԱսՀ*ացյերեսսնորա ձգեցին* րա֊ 
Հախ թքասվ֊ դաոնա թե*մե եաան ըմպելն^ա 9 4– եդե^ 
գամի գքլաի/ե սուրբ ծեծեթ* • ք րրս թե էԷաոսՈիիրա^ 
թիմն չթդհաբկսէնե քթեդ վամհ Հաուաւեչութե վասաա^ 
կտթ • յիշեա ղաօացեապէ տեսան՝ թե յսրժամ* կս*աալ 
րիցեթ պաՔէնաթՀրամայեալմն, ասասքխ եթե ետագյցլ 
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աՏսդիսաէկթ Խֆ9 գպ» պարտկպթն աոնև^Լ տքսդատ« 

ևթկ ևդրայր հո արհամարհ /^օւ^ւ^^ւք ՀՈ 

տկարաթևն իլրՈք 9 նպ/ևաց ^ ակրմևր 
մրպկս 9ի հևրաք մպթսալպւաք և մևդաւորար աո, աս էր է֊ 
քօւչրսնկր գհարկաւոր գութս իւր ւ խ #4 
ճ. նևղութֆր ծէ*հրաեան Ք^Ղ֊.՝ ^"քևար *Ւ ^ա% «ք փոխա^, 
նստկ արախա թևն որ կպքր իւր առաջի՝ փան րյպրևրա^ 
րո$լթէհ® յանձն աո* դխաչն անպարաակսն % էձ ար* յար 
րաժատՐ գիր 9ի սրսփ ՀՈւմ\ ճւ տկարանաք և֊ ննհսսֆ 
քէզ/Կքէ օձիքն ի միտս Հո • հսնպի արդարև*. մևրձաո֊սք կ 
աո֊ Հ.և*Լ խաչիէՏե հոՏա օձն պղնձի աո. հևրրայևայխն* 
9ի գաղտնիս սրտի Հա֊աՐ քնակևալկ և 1ի նևրրին ւէարդդ 
Հո օ (մ և վանի և֊ 9ի տևսութ% Հար ա ծագի աս֊ Հևդ^ցքԱ 
փաոյար « Հկրչափ րուսսԽևո ունկնգրութքԼ դփաստակդյ 
Հում՝ գաոաւևչութի, պքնչափ չրաւրոնկ նա դգևդևքկու^ 
թիէն իւր յոգ*ոջ֊ Հում՝ և֊ թագաւորևքՈւչրսնկ 9ի ^ 
րնքք հո դոլրախութիւն • էս որչափ ծա֊չութրն նսւադքն 
փասոակՀ հա, գոգսաևալքէնի ըըս գիսքութէ փասոսք 

Հնորա %ի ծածուկ օթ&փմեայյ սրտի Հթւմ) և. աղ^րասդրրտ֊. 
նպք հօգի Հ" ՝ի խորհուրդս փաուար նպրա է 

1Ն՚» էքք խԼաքհօ*.թք. սւևՀՆղքալթՀա ք«ք ա»այի, 
պարտ և աոսՏաո կարգի կրմնաւորար 1ւ դրոութխՏն կ* 
դպահպսնութի ւևպուոք 9ի դատարկ /անիր * յչնթայա 
հաեդարտօլթքլ , գձուձ զգևստաՀ , անպաճաճՀքօդ ո^ 
**իք և րնալ ոլ այլ քնչստօնտԱ րաքք ^խհխ դծածկգյթս 
րաւական անձիՏԱն ք սրպկս և ակր մևր յ«յ^ա սանկ *ի րոՀ, 
%րս պաասւիրս&ի իպ*& սաև/աքն՝ մի սաանաքՀ ոսկի և֊ 
մի արծաթ– և մի սրփնձ *ի գոտիս ձևր և֊ մի ևրկսւո հսնլ ՜ 
դևրձս անիքիթ էլ մի պարկ 1ի ճանապարհ էւ մի հոդա*, 
թափ յոտս ձևր է |հլ աաւաւևլ ՀսՏև գամևնաքե իէնչ^ ոկր 
սևրա Օէնիրիթ յան ձին ս ձևր, դի նսվալ կարալ^փիխ 
սոսսւևրսպկս աոանալդոքիս ձևր♦ դի (ւ քի**կ հպքքխ 
ձևր ևրկնալոր ղթլպխոպ կ մինլչէւ ձևր իցկ ին^խքճոգ^ 
քևալչ փասն այսորիկ ինդրևրկր նախ գօդտայոլթ ի 
% 1 կարգարսւթ&նօրա» և օդդ ամևնսյքն յաւ֊ևըքի ձևգԼ 
քի հորկն ձևրմկ՝ որ յևրկքքնսն կ է 
Ւ "՚Լ^ոԽի*1՝օ*նղրսՏփկՀֆ սարսռագին 

նևքքկՀ դանձիՏա ձևր պահգթ և֊ աղօթխտ էլ յարամամ* 
ճփնա-թի և Ոքփֆսւթի րնգդկմ՝համադամով կէդրսկրտք | 
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*- ^ք.ւ|ւ»քա»4յւ»ւյււ4»<^ գմիոա ձեր ՝ֆ յֆշմե&են^ոլ 
՚ֆաուեե– ոլ ՝ֆ գիշերի * 1*4 եթեյա&ե ՝ի •քերոց 2եր 
պաաէքքԽքմ՝Հորթ քքք^/^լ յերկքէքև աւեաեաց, ապա^ 
»|քՏ4 պմիաո ձեր աս֊րր Հոքսւ^ր ^|^օ«ա« և. յադ. 
թկթ թՀեամԼոյԱ պաաերապմիէ որպկո և |)՝օՀց(« (՝ւ% 
գեկայ* ( յ>ք Ոքթ ՝ֆ աֆս երֆտաասրդոլթք եև, որսրա 
ե եոցա«է է&կՀը&եել ՝ֆ ՛քերոց երկրֆ Գ ^ամ՝ 4$*Ժ*> 
ղյլՀսաերոԸ&ջեոցեն , և. կամ"ի հերայ ոաից իւրեոճոք 
Գ կաէ աէացէրև փակաէփկ քծւլաեպէ Հ&ցծ , ածեէ+Էգմֆ֊ 
•աա. գք/տգպոոգեոհա^ք »«քր հ°րե ^ 1|։<^«է^1։ 
*ջր թոոեաէմենֆթ հացովդ ե. ^ք«Հ ^ թևով. ամեևեվԽ 
"ձ*/“*ք^ց"*–* պպկ" IV՛ ^4 աոկճեթե ըգ֊ 
հաէյխՐուակֆ կշոաԼԼ Հուր իմ՝րմպեֆ չափոէէէ-յորմ՝ 
թչյ&եքոէէ ոակաւֆկ թլյափշաակեֆ ՛ի թնոյ » (՚ևյյյ 
քիաևմ՝ ե-քմֆ պթ այլ՝ի հարցն որրոց պի զժամԼնակո 
տթա6ա ակ/աչյ աչՀՏեֆհաշ ամենԼքՏ» ^ 4էք**ք *հ*Հէ *ք* 
աճէայ անձք/Աե էսրպ ք չսպաք (34յ %ի պաաահևլ հխ*ա*Խգոսա 
թՀաևքֆ և աթ* գք* սՖդաաապապսո ՏՀաայկ ^ կօճաաճօայ 
■րր^1 * 7"»*։* եդ/ւարթ, որթ կամիցքտ ոաա֊ 
նալ զրրրութֆ, պահեցեթ գգուշութֆ. և. կաաարեցեթ 
Լ. Հի երկմաֆցեթ ՝ֆ ոոցո&կ. պֆ եթե որոհֆցեթ պոոոա» 
է յոճաարոաակաև. կեթևո, ծագեսցկ >|\ն ղրթս դֆաոլթԾև 
ֆ*թՀք ՝ֆ ոֆրոա ձեր , և յայաեի ամնֆցխ ձեդգֆմոաաոլ֊ 
Թքձ* իլք պա/ես երրեՏ որգւոքէ \\որայկքֆ, որթ թե֊ 
աքէքաա և &գաճաչնք6ւ աանապաարԽ » աակաքե ոչ պրկէղ* 
«ա ած, յապպաա1ավՅ՝դե խ.ոտէկ էս *քա յոգաաժաաՐ.խասակյքոս^ 
(ՀէրնէՀս ԷսքմԷ ՝Է ձևան | յ\տ^ր(ր«ւ^ր« \քայ*պէս էս ամե%աթ» 
փաաաակասորաէք ադեակաԽ Փտէ9 7 յագաջաաԼ^ 
աէաք աէէակեճա աոապ-թաա (ա**ք ոՏևտԷ 9ի հաագևպաե + և ապոր^ 
•**թֆն ֆ^ր 1&"էհ էձրկրսպխց մխիթարութէն ֆւրոք 
ևրբԼՁէ էրբԱՏէ ծագէթ «**. %ա*ա+ ժ$թէմսձս*կ տֆ պԷ4աաթ 
գֆաաթՆ ոուրր գրոց թքոպորացուցոճէե և Հքլ 
ևքբևՅԽյաապաչաև* թ՝ոպոլ0% մէրպաշ իսքէաԽշ աւրափա^ 
էքասյաձէկ ղևտաքէԼ +յ*ք/Է*էա*էձս պատրգև* արաաաոսպց յ"քև 
դաո*աա աա/քէք %այա* աչ աաէրտէ* գարաապաւ,օԽ զար 
սՏ»ա աԽէյ/ճւ աթա-րքւ հ*պփէ* էղթկէր աւ,էա1այ > պա *ի չ^*փ 
հաաակէ հգգևպաաէԼթՏԽ ապապպևփ աքեացէկ պկթ ժամա^ 
նե1Տ» ՝ֆ ԱՀ/ե^աքլ/Հոյն քար Ոուրրն |՝յէճփաո կարդաք րոր֊ 

աաաջթ» ոթֆ <փոԳ«քր », |,էյԼ,8ք%քէ 
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«41* րաաճհաքթ քաապքքեՀլթՓ 
քճ & աաա)Լ<4 Օ X ա^սաաՍ^տտքա 

դգալաք^աքխիաքտաա^^Լքքէրա 
%Լպաարօաւ.թ՚էաէէկ հնաքանդևփղ^քՆշչ&ալիհնաէքաԽ֊ 
գա-թխնն , «յ^ թէքձփշիէաՀաւթֆյև-ա ա&2աւկվարէ ք». 
•ՒՒ^ւ։ *- ԼրրբէրՏէ ա^քափա&աք ՝(ա Հկքևքք աբաաաա. աք։ 
աաձըքք քթր *քև ա%կք յթաաքյ և» հ&աեփ %Է ւֆափԽ փա^ 
աաաիքոլթք, և. ժաաքսՏևակ *փ արա*ֆ աքորաաապՀև քԷ յխ 
շաաակ մԽաըսչքև գ պէծԼյէրըՅ* ^ *Հրամա*թՀ& յա^ 
աահաաաթթև • |^ւ յապագա ար*ր *"Աքքէ* ք*ք– 
•ր*ց քա* էաֆյփաւյՏէ է ^ք/աԽպԷ յապափաև(Աճյ& նխ֊թ՞կ 
գչխաս§աէքաթՓ և *ի արամաթքև պսԽյաւ.աաքՅ֊քո% ա 

IV* «*9ր**՝ *հյրւ^ է/^*» * հլը~ոՒ՝”ք1Քյ~րՀրՒ 
յաաաջէն% վարդապևա էմաաաաՏ» » ՀարափՏա֊քէքԼ 
աահաաա-թքոձձտ %ք§ յ*ք* հաաաաակ խբաապխ 4. պաբա^, 
քաւթյՏ. աՀք գարձա^րճվ, խձարհա֊թքւ . Ա,*» 
օշյգաաահկ բաքփ և խ/3սաաա% աաուցէչչ վխրաայաՀրա&ւԱւ 
քյֆաա %որա գևվՀե սհա*փաա.աւ(1քՏ* և աաէրաէ ա^44 
յաւա^թք արսՀաթթ, * Այլդապ., խ/աաաաճ էպթԼր^ 
ՊՈէ յաէաա$աասս.թէյ պատահկ փափախ&սէտ ար ,%քր, 
աարւթ ա*. «ա վարգապևէոաց և %ափաակքթ ևպևէ^է *ի 
վաքս յար > 4– լա֊էալ ՝Է նարՏևկ պօգաակաք իրաաճՐ 
՚1>&ցձր դադարէրյՀթ, ալյափիաաաքևլև ալյահհակ* 
ՀաեպԷ պաբա կ և» վսփբդաէպևաթէ էփ/աաաաթ էր խքա»էՐ 
վքրքրՓքաՖԼւա |^է, աէփարգասպևէպթ , * է քափ աաւ 
% յ^Ղ^րտ ն*ղէ*ղ. յ~րպհծ •պՀՀձ^Վ&յ 
ՍՈձ֊էՒքՀԽ Գ խքաաաԼԷ փաս», ևթկ բարթքթ1րալկ 
սրախ. և ա քավս կ մտ<տ , կէւփԼա Հևա և յաա»ևլ ք&քՀ 
նական ա» պթթևա֊թ Խչքև աշխաաաՀա՝ պպրահա և» գՀգնա.^ 
թխն և. •Սէքշիրայխ, ազՀաւթք և փրրկրՀրք ա.թէ հաԽ. 

փ*աարհու.թՀ. աաաքք աաՕնէփ >ւ4^« ձ. 

է*ք"^ *ւհ–Խ հ1րպք՝*~Լյւ**"*3**էհտւ *- 
քաաաարսրաՀյքտ փաձ հոքւայազակևրաափ Արրզ*^ 
աևէՐ քաաձևալև ղյաո ո^աաաթի »ղ։սոճս.ք37քն և. քրը, 
կապա*.թք յաաահաաա-թ&ե, ^ աաաք.էրւթ^% Ւ^Լ 
Խաճւէք զՀոքխ§ աՏէսրաաղ֊ ֆէթքև. քյ^ւ/՝> «ք* ա*»ւք էրք&Հ 
րւ ~ձր> «լ «Հրձր ա>յւնափ ձր& • IV» է 

V ^«յր^՝ •հր,«1էէէսւ ք–»^՝ -* ^ւ» ^ էքքրձ 
^ ՚^1<" "ո՚+Խ /հր^|,^^^^,>|»|^||,^* 
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մՏսեել *ի եպքւպան քյոքս ապաշխարութ % և պիսսս^ 
ա»էՏ տեաոն պար աւիսաեայյ դաշամբթ 9ի ձեոն 
եիե(Է՝ սլ կսսֆտՐ, ասեչովյ պմահ մհ գալարքն , էհ/ԼՂՅէաք^ 
նսրա 9ի ՀՀ*ք ճանապարհեին ճւ զիեապհ % |հլ յէ՜4» այսպի^ 
սի փափախմանդ* ճւ ա^ւ այլեփմահ/յս իհսրհ օգևա.թէր 9ի 
Հէշաւա» եկեսչյե աւ հագի հափ բերողին , և ակս ահի յա^ 
ոաքսճսպով աւսւբդ հուր ոիրոյհ այ բորբպթելաս. մարգն% 
ր *■ *֊ ՍքՀԺք խ*"չխ ք$ոքխ յաշթւաո,ա.թ1Հ կիթս 
*(• վեր Հաճ քքՏևութի ւՕէրՏոքս կաէՌրէքևալ քք/սեչյ IV» 
ՂԳՀքԼԺէ*"Կ* • ^րԳքւա8Բ% պ^ա&ձամի անձին ընթանալ, ասյլ 
ուսաւտյչքն ձերոյ հավատալ գսնձքնս և. այնպկս կատաա 
րելգսաաչքեաըն որպես թե ՝ի բերսնոխ այ չսերեր ՀՀՍ*9 * 
և օգտեալձեր 9ի շեսրհավն այ հասսնեթ 9ի նավահսն^ 
քթատն խապաղութէ« |\քա թկ յ երկարի աա. պ> յեղ^ 
րարր սչյսպիսի ստյլայչմելէտս և մնգուհի յք*եթե զչիաո֊ա^ 
սիրութֆ , խավարի ըՆարոգովթփ մտար նորքն և վափո֊ 
ՒԷ աա֊աւ եչսվթք սիրսքն 9ի բսրբպթովՅե պոոնկութ է ահ 
անոսր ճւ նսւրր մպորմամբ ք և ոչ֊ տեսսնկ պախահ քճզ>ն 
յայսնապես և ոլկարկ հավսՏէելասսղար» և մասնի այ^ 
նսվհեաև ի քաւաքեալ սպիս ծովով « և. յապագս աքսր կո^ 
չերավ րպէբդթովՁէս այս ամբոխ ովւ& % ()՜Հ դմուսհ֊ 
րքն ե ճանապարհս այս պխորիկ որթ ոչ֊ էրն կարալչնտ֊ 
(ել* սաանօր պիաոյ ե ամենևին վարդապետ իմաս^ 
֊ան%պէ9ի ձետւն նոթա դադ արերու.ցան ող 
Թեաէն՝ այսու, ջերմել֊թի բորբյտեալքն և արաասու ար 
աո սաաւթրԼ դիլրաւ. կարեն հասան ել վաստակավորի 
9ի սրբսվթրս* որ կ կատարածն մարՏնակսն վարովր » և 
ասքեովհետև աս&փով սկիպյճա հոգևոր ակ սն տեսովթէրր, որ֊ 
ադես ճւ ասկ գարձեալսուրրն |\Հ52»^ա% եթե բորբյտԱվՏե 
այս ե դասն քնդ որ մտան են ամենայն վասաակավորթ 9ի 
սրրսվթիմև է 1'^յլ գիաասցե թ՜ե «ձ ամենայն մարդոյ ե 
ընտրել և "ք"հելիդ "եքն բնական և ընդ չարչարսնս 
պամսկութ՚&ս, րայք թկ •ֆաքս աքևոթէկ որթ զփորձն *. 
սին սնձամբթ տ է|\աՏ^ որպես և աասրպթ հեփչեդթ ճւ 
յարսվթմեՀհթ բորբպթմանս այսսրիկ 9ի վեր թան գրնու.^ . 
թիւն նեպին իա նկրտել ը***9 որա֊մ* ճւ գրեալ ե վամն 
երան ե ալ հօրն մեր ոյ Լ^սհաէնսւ եթե յսրմաաՐ եհաա 
9ի րսրրպթուՏնս յւ^ս , ասացյյեղբայքն իլ.ր . կամի մ՝ յսն֊ 
հոքա Տալ 1ւ քէնևլ^թրրև պՀրէրշչոակ այ որթ օլ աՏվՏք 

2 35 

□ւցւէւշտճ ե7 30^16 



646 ♦ԵԼԻ«ՕԻտ,քէՍՒ 
ղհ"գ* էրկրաւար իրաց* և. արա. բաբրէբմամբ ^կէաշյ 
յօԽՅքսԱ ղ<քէւ/սդէրձս իւր և 1րլ յսէևապատ է և. աջ֊ կացա*. 
էքէալժալմևլս/ավայէրլուԼ կքվաի՝ դարձա*, աանդրկն, |^. 
աիէպկս (քբաղաւմձ մպարէրարսևկ օաաամԽեյ բարբղթմՏահ. 
բըա ,Այ❁Ոլիկ և. հէմսէք *ի յէախա.% կէանա մթնջցէա. Հէ/այէն 
հէաաչյէադբ ՝ի կամադ| իւրէսծդք և ալ ա*ՏաաիացԼադբ ՛ի 
իարհրդոց մարՏՌքք. ևյոչձաաաարէլղարաաաիրաճա Հ&պ. 
ղա/եդութէն աո. վարգաա/էասն և. օ^օաւբիչաե իլրէաՏց 
վաղվաղակի լիիահի բորբղթաւձէ բացի աէրմաձձ, բԽակա>, 
նի և Ժօրէսնայ ՝ի նաաա բարւբղթա.3& չար և. պկաա/կա 
կա.իէքց • վէսմա արորիկ արաբա կաշակէրաավևաւԽկիպիր 
^էէլ վՀՓգապևաաչխ՝ արթ իւ&աաաՀք /քքնթ, քիաալթխ , 
կաղաղ վ*>իցթ> քի>ացէլղէրկա4.ա ճանապարհս ղարաաիկ « 
|ՏյV *&/ •խրդապէրաաշ, ոխ, ալ/իյքծ. ացսաէաղբ 
դ լարչչպ,սԽաց կբից և վ&իբթ աւաա-րիչթ արց * Հան ղի 
ավպ.աացէւ պժվոհակաՏտ աէաԽ հադւաց աշակէրաացԽ իլ^ 
րէա/եբ, որպկա և. աչակէրազէն 9աԽ պարաակաԽ աաաէ/նի 
ւմեոէ.նկեդրաւ(ձք1ն և հէղղաւքձ էամքՕ, ա իցատա %աչ/իէ* 
*| ^բձէալէրաԽի իցկ վարդաաքէրաադք իմաաաձսար արջ ա* 
զր*էպչ Գ *- ւ4*րէ 
արբութե, մթ>չե– *ի հագւաքե արբող սաէւաա. աւա 
“**ա$ա ՝ *■ Ոէ^ՒէԽ աշակէցաաաք,, ղի 
կաԱյքքա ՝ի աէէաանկ դհարձա հնաղ*մաղոճիՅէն, այաքէքքի, 
գի Խաէէապեքե յսԽապաա* <Հ*ճրդարա*էէթբ% §Ռր*աՀփ 
*ք* նէոյԾ&Հ ս»*քե%*ՀքԽ չՀԽրչչպաճքխ » 4– ծ$**&փ վա^ 
խա&Խկ նաշթ, էորհաւրդբ դիւրքէտ *ի բնաա.պէակա*, բա, 
քՀքից ՈւղՀա-թէոյ , ձ. աքնա.հէա»և ակաէմեիղի ու&էլցկիաս 
11՝*^"^ *»*/*՝ յ**"*Հ պաւրապձ ալ յՏՏպիաա* 
աակցէէւթ՚խ > և. կօաացէալ ղէքացգ հնաաղր&դա.քէ ՏԽ աա. 
հոՀե-էղ* հԽյքքե՝ Խըւմեկ ն*սփ ս»«ՆէքսձքքեքԽ խապ^ հաԽՆ 
դարնաւթէր յամբաց^ց արքէեակի Լբկբին աւՆաԼայ է 4– 
ՆկէաԽի ժԽքաԽչևլքՀպ *աճ*ր այ^ւ» հէէթաճասաէց *իթ 
■քձակէԽչքէ էն դ %>&,, արվհքխ ք&ղ արաքէ պղձաՀտ է. 
ՀսաօԽկ՝ի չավ հասակի հագևպոա0էԱա պր ի ՝նմՏ/էկ 
պԽրկէւի*ղգաքՈէվձի մաաց 4 աւաաւՏէ Տած՚ուկ իաղրհրբայ 
՝և գիօէոլքՏի, ամէնավեի ՛ի ^՚ղՒրՅ աէարկէաւթՆր 
էԼ ապագայֆքե ւ 

՚^|«»^ է խ*ձ այժ*Ր ա*ձրլէւ պսԽասե&Հւ յԽդ 
դմաան . Հօ&գի սրէաի վհադի բա ղի ^Լթաեայ ղՀէա 
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քէԱՆ* 847 
քյյծ և. հաճ *ցս*րիկ յաա.աԼ ասի կատարևլըզ. 
քճպրա.տ1րս , *Հ "ծր^՜ւէ ^ՂՒ՞է/Ս • |,ս ՒԸ*Գ– 
րՀցՀր Գ 4*1^4 ^ ջ™*փ*֊ պարտթ» աշ^ատէլսրթնըս, 
ահն է խուպս հանդարտանաք., և (3-կ ձր •գԵաւ.թ–՜քփ ՝ի 
շնէդրհսդթէ այ Աքարդ և ի նայա , և. թկ ձր Սե չարչաաճր 
որթ պաաերաղմթէ և նեղին ղնոսա 9ի համրերու.(3՝րն որ 
յար գելական խղին ք և թե ձր են դժուարթտ 1ի պատե֊ 
ք«ր®^ դխ-տՀանաց Ար դայ ՚/> հևրտյ%ոցա , ևթկ պքփ 
յապթոա.թեան օց^ր ամենասքհի յձր չափս Հասան են « 

| թանղի արտաե դժուարոէվմիմն անիր իէնղրոսաեթ 
րա, և չափ ՝ի չափդ/ աԱԱստխալթխՅտս տյսպթքկ անթև 
ըՆդւսրճսյկ հևռաէ֊արոէ-թ^տ ՝Է է/իէՌ՜անր, վասԽ էդյսսրֆկ 
ևդինշյճակա սրթէակար ՝ի սարքւ դրսր ՝ի է/ԷՀ նայա, և 
հաաևալէֆ՝նչև ցար» հայր յասաքևվի կատարել պխրԱգ^ 
րուածս թո ղօրա֊քմի և. սդնականո^թթ սրրոլ երրԱրղուԽ 
թ-եսճն, *Վ"հ^Փ |/«– արդ ահա հասեալկ 
ժամանակ ղի անշանիչլկ ժողովուրդ անասն ղերկրսրդ 
+Խցա ընդ Լերդանան և մաշկ յերկիր աւետեաշ և պ*Վ, 
աերաղմեոշի ընդ եօթն ազդս որ 9ի նմա ես յաաղթեալ 
մաոմևքեաշկ գթաղպթո նոցթէ և կերակրեոշի 9ի րա^ 
րաթէրաձնշ երկրթէ տղխսրիկ կաթամիւ և մեղու. է ոլ. 
ոաիթա ամնչքն ար յ\քգիպտոակ ընդ եմիլ կարմիր օր թաս^ 
կեաշ ղերն յաշխարհական եփմնաց և դալ յէմնապամն 
9ի հնոյգանդօւթ*ք հոգևոր հօր և 9ի մարէ&ական աոա^ 
թթաւքՅեչափ որպկս 1ւ ասասշպթ, յորում՝ ղոսւանշ ը&աՀլ 
րութե փարթ ^կաց և ղամիախմամնմն կրեաք $ |*«րք երկ. 
րսրդ մնշքո ք&դ (կորդանան և մուպթ յերկիթ* պար^ 
դե այ ապացոչշ յետ աոափքն կարգին մամաները 9ի չափ 
հոդևորուկէ 2ր և նստոեըը իւր սսւանձ/էմն 9ի խաղաղական 
խոսլյ որ կասոսրեաշ աո. եղը արս և աո վարդապետս 
ղոմն(խղրոլթ*թն • յեա աքնորիկ դատարկանաք յամենախ 
հպոյ և 9ի դթաղմս&յ և մեկնի 9ի հարչխ իւր՞յ հսքե*"֊ 
քաղ ա |^է մթէչդեն ղքեչքեսղ֊լփնի ղսսրաւԱպֆնութ իւն 
հաԳա^արէէհ/^հ^ պաաերաղմել/խդ սըւսղխ չարայ, 
սքպկա և (\եսա սրդի՝\րաձրայ թպ աղդ* թոԽմնսդքւՈք 
յսՁնքճձնեքնչխդ (9 որում* Հւ ա*աշաւ–% նաոեալ 

դշյրդխդՀ ^դսդյհքէ կրկնակի . որսքկս պէ դ 
Ոճ» աքդր թրէստութՀ թըէտաևսցք ՝ք» *ք*"խք ՈքՀք 
տ»/էր%պէյԽ չար էԱ.աէէտ^ր ևգքէսրոացւսհև « և. քք է|° 

ճ 
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^*»/*՛ զօրռ.թխ, որպեո գի պաաէրագչՕրոցքէ քճպ 
օաար ազգս և ըէդ թագաւորո օր յէրկրքէն աոձօաԼայ 
րէսսկէալ էն > կ^^յսպես և նա որ Աէկնի ՛ի հոգև որ հօ^ 
րհն որպկս և. Լ\եսոլ. ՛ի և. աՆրոՏէկ ըևդ (|<քէ 
■գօճէան ԱարՏէաւօր խորհրդպխ, թըիոակ յոգ*.ոք խ֊րՀք 
Հէ/արՏ&ական յՏոածմԼնօ, որպես և. ա/աո.աք ՛բան գոէքո 
՛ի սկքսլրն աո-ստ/Տէօւթհն գչ&սրէ&ական գործոն, է-նրո. 
աէալըա-ա-թի ՛ի ւֆաքնա.թէ խոսցն որպկս յէրկիր ». 
սէաէար յոր էԱուա հոգէ-ով^ գյէէրնա. գՏսծայքհ ոարր 
գօրօւթՀն և պատէրագմի ընդ էօթն խորհրդով որոշ. 
մունո% որթ ՝(ա միմեսնթ փոփոխմամրթ մրթքն /խդ 
յոնդգնո*. թ եամր • 

1^7 այոԱ՝ •ֆ™խ“Յէը/օ օրորա կ պահէլ գքոոլթքն 
խր ըոտ այսմ՝ օրին ակի ♦ նախ և աէւաքքն հեէւամնալյագ^ 
գակսնաթ և 9ի մերձաւոր ծսնօքմիթ 9 և ոչ֊ սազ֊ «ւ«^ 
հօէմէսրձակա֊թի ընասնաւթէր աո. ինչն « |է փերայ ապար 
գաիլն ա^շքե արաստոք /սպին ոլ էչս&էլ, րայր թե է*. 
րևոր պաաճաոանգթ է մանաւսնգ յաոսքին աէկին , եքմկ 
փափագ կ 2ճսշակել գթագչյր պսաւզհսնգարաութ %ն ք 4 
ոլարտպթոք յար կին օթագ սնեզ% յայս ասաքթր ատն 
ք*պահս ՝ի կերակրոթ և պպչխութթե չափովարսաթկ ք 
թտն գչոխն ոդքյխ պահելև յերեկոքն ճաշակել, և չոլ 
կկս ԳէէԷքհք* "պշիեելև. հսնգարսոս֊(միւն «ալ 
մար Տեսքն , որպկս և սուրբ հայրն մեր Հշղիա* ասկ \ֆ բանս 
խ֊ր * ո/Է եղբայր 9 չառաքին «*Տ յոր մա մ՝ նստոիո յտ^ 
էւսնՏնակի խղի » ոչկ պարտ յատւաւեչ 2էգնսւքձ/Տ» 
ագահել 4 աշխատ անել գմարմքնգ , գի մք &ագր ^ 
թիս $ի ոատսնայկ , փոսն գի նղթա րորրյղրեն գմիայնա^ 
լորն աոաւևլ֊ թան գչափն նկրտել որպկս գի յալ հան֊ 
դարտելն արաաթս ձգես թևն փոս յարգեյական խգկն • 
| *«- թանգի հմուտ են չար դևթն եթկ յաաաքին աՏ 
գխրալուրթ են ամնձիէտ միաթոսթեյոխ 9 փոսն այսսրիկ 9ի 
բագում աշխատութքա գրգեն աո. 1ի կարճմտեթութսնել 
փնա օ փսոն գի յնդ աշխատութ*թն %խքմեն գանասփաաոլ 
իմիէ%է և նա կ գեու ևս որպկս գխեյյեգկն անոթ որ մքնէւ 
դեռ. ոլ կ հրոփ֊ թրեեալ յարկանեքն 9ի նա ձկքմ կամ* 
քուր կամ դքնի կամ ոցլ փնլ և խյկ ՝ի նխթպգ՝ փշրի 
4 հե՛գալ արտստթ գամրարեալն % |^յա^ււ իմա 4 
մինգ . գի Հփւաւելեալ 9ի փերաչ նորա գաշխատալփթք աւ^ 
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ա-ստքնուքմէրամմեյաայսքթ» աա/ին միՏհչէլևո. ալ էք թբծէալ 
էենիաւօվ ոիրոէխ և քիէոաէ-թբն՝ փշրի կարճմՏոոլթբն և. 
ալմոէ-մկաղկ . էակ յաբմամ՝ կբթի մէափալթբն, և ա, 
աու.էչա.ա,Է փիւրաք նարաղաբէնլկո»մէ–աբէա՝տանի♦ րաճւ. 
ղի •*–ղղէ *֊թէմմն, *^լ 4– քԺսք&աքԼ 
պարկԼշաաւթէէՀճէ * +կՀօէնղի օր ըաա արկ ամփոփի ըե֊ 
ղոմԽալ կևրակրաք որափսփճ, և արբի ըղևյգքխօխ յաոլ. 
աևղի պոլսշևաչյն և պայծւաւաէնասյ աևսուքժի աչաայՍ 9 յա^ 
մպթի Հթթ" հՒ^֊Թ^ք9 յաւձրյուած^ւ ^ պարկևշսաւթ ևնկ 9 
Հ– էԷսսԱ թևթ ևու(3և մարքՏայն ոլ վաստակի 9ի ժուժ^ 
կպպուքՏքէն և ոլհիլաեգ/սՏնպյ % \քթ*մեի 
աաքքն աՅ& գիտութր և քքօնօւ^^ վաստակին • ^ ^ 

աոաւևչսլն 9ի էէսստական » յագէ անձն նայա , Հև 
Ոք չափ յամևն յապվոաասւքՅ քսն% պայծսսւանայ էհաէթ նո^ 
ցա Հև |ուսրաււք^ Հւ յհպար&ակի ճ՝աո.ագասյ(3 ի\թ գիտու^ 
թև ոճն » վասն պի ամենայն պասաւիրսճգթ աևաոն ըյյս 
1ր%, Լ անքիաալթք նային իաո-ար։ Լ\ապագա արա/ թկ 
պթ ըմխճևալկ յաՏևգիտաւք*% և մարմթ* նորա կրկ 9ի 
վիայնութէն պաշխաաութվէն 9 խաւարաւ խաւարևալ կ 
այնպիսին և. կուրացևալ ընարութ ֆ *է հոգւոյ նորա ա/նալ, 
վոաւութքմն չար ի—րհթքՎ֊ "ք ոտտ/րարևսվն կ 9ի նէևո % 
|| սոծ ւյւ^» կամիցին 9ի ՜ճանապարհս միայևակևցա.^ 
թնան» ընթսճաղյ ևթկ սլկրթեն պանձթն» և պչֆտս 
իւրևանչյ քուսովգիասւթևն 9 սնկարգ կ ընթ ացրնայինէ 
I յ»/յւ թևթևաբևսն ճանապարհ արթայսւքձէն ևրկնից 
յաոասքիճ* աՏ& այ» կ որպկս Հւ , պահս սնձին 9ի 
կևրակրայ մթչև յևրէրկախ, և ՝ի 1ճպակ1րԷ ալ (նա֊լղ»* 
րովայէն որկրամոլս,թ և ախտիւ 9 պի պհետ ևրթայ աաւա^. 
*Հլ յագևցմաճն ծանրաթաթ –թ*Հյ Հւ տևսսւ(ձ*ի ևրապայ 
ֆսոսակարաց> |^ւ յևա աաւաքքն ափկՏ» այոպկս կրթևլց 
*ի աաԷւրավՅֆ պահոցն 9 արման կ պիրկովս աա-ուր» պա^ 
հն՚լ* Հւ ևս էրաւաքսպևայ՝ ղևրիո ալուրս անսոսամէ աՏն^ 
չյույա/նէշյ այլև պշարաթն ոպիգթն . նա և օրթապրի ոլ 
կարոսփ 9 այլ որպկս կամի կենցաղավարի և որպկս աա^ 
ցկնաճս ած պԳրու$*ք և օպնակսճ»ութի * կ*Խսյյց թ՝կ 
աութի. և քսրաաու ղխոնակաեի ոլ վաստակի,9ի րեկևալ 
անօթ նմաեկ 9 յորա֊մ՝ պոր (նլ արկէմնևն՝ հև ղու 9ի կո~ 
րաաա % \ քթանի այնոցիկ որթ աոնևն և ու սուչյանևն 9 վն 
Ժ Ք”Պք1**"հք հ^է9 նէհ^ն ՝է “1*13* գի^֊թևիւրևոնցէ 
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|Կէկ աաէհէձԱե ապօթքսյՆ յա«»^ծ աՏա^նաակիէ 
աքէաւթի՝ այա (էյք ՝ "Փլն և &Ղ ԳՒ&& 4<աաարէլ 
ղթոփէ&դփՀ 4քք* աապչճաացԽ *Հաաւթի , և. յևա այար ար, 
չափ և կայի աոքա֊ևլսւ. յաղաքէսԽ» և ըաթ փսյսմ* թեքԱրլ 

հրեշտակաց ՀխսթահրՀցքէ։ ալ գսէպապխՐ 
ասել *Հէթ աՀդադսպտ. են ՝Է փաայԱթաևավՅ֊ք աեաա% 9 գի 
և նսչյա փագյել կ գսրա.թի հսգւ.աքև պւբոյ ապասսո^րել 
սԽգադար փոսո.աարա֊ք2քւ աեասն«• | յեա գիշերաքքՏև 
աղօթիփԽ յ-րՀայ՝ ծ աղե արւաւօէոն է լա^աձաղ^ պրսրսփ 
գ2եոս խ֊ր և֊ Նանր կրկիփելսսւսփի, կենսակիր իագքՏէ 

« և յաւէշսւ. 9ի ձնրագրա֊քէթԽ թաոյասան սե*գամ\ 
որպկս գի ամփսփեսյի միսկն Ա– թորթղթեսգի հրաէսիրգթ 
ա&ասն մերոչ Լ\*ի , գրր և աղաչես^ Հ*ացթ ^ 
սաաա֊սր և. աասացկ » |Նաա.ա^ խՐ% արժստեասորեա գի* 
պի &»՚&ր">*9Ւ Գ *ճպՀն*փյյիան սթգւգթ 
Ք* սհԿ±\յ՝ 1՝*աաաե ի*ր9 մերկաչքո յոգլյշ խԱՀ թյ֊ 
պատրսւակ աիափց չարչարսքեաց որ սԽքրպեակ գաեսքսւ^ 
թխ% մաաայս ֆի .րկն, և. պայձաոյայս հՈ/ս փաաաթ ^ 
քևաայք փայ ՛ի արարի խճ*,էՐ, պի աեաիյ աչէտ ապէ֊աք իէԶթ 
ք&ածայֆ խարհալրգա պապաՀփ պաաարա-իրաՏէէայ փայ * |՝յ»*, 
աա.ած իէՐ, յագեևլ ինձ նքաքկապ , և. ակր , յըձկէրրևլ քճէձ 
փաւիՅ-ա» աաՏնչկայքրն և յօս/աթ– ւիցք&> ա>Ռրնկքէա/ն պտ 
իէրպրկն Հանձն խՐ, և. աուր (ճէձ էքքնորհա րա Հև արժա֊ 
նալարե֊ա պիա ոպար&ւթէ փա, պի աճրք&Հքհաաա կղիցի յի֊ 
շոտակ սիրայ փա ՛ի ւ&«ց ք*&3՝ֆ աւաւկ և, ՝ի գիշէրի,պր֊ 
պկա պի ԼրպԼյիյ պփաաաբանօ^թք փկպլ, ակր հայր, և 
Ախաձնի որդւոյ փՕ*.էՐ է, ամէնաոաւրր հապսայպ յաաիա 
աեա6ա յա^խոեն*ի*ք* 

\րա.յար^աԱ՝ ամփոփկա պիարհաւրդա փա, ա^Է ևպթղպր 
•ՀրհՒ * ապաշաՏպր և– հօս/րափեպ պկԼնաարձրր 
խսգի* ք ափւյէրս 9ի 2ե*ս էէա-ևսոսրս&Խ զուրր կ. գիյես քիա 
՚ֆ Հէքհ1 "“2*3 ՔՀ9 և *րյ4» գօհա,թ՜ք աի*Ր ար արժա^ 
նասարկաչյ զթևզ^ փապյրանսղՀի խարհուրդՀփ ար եաձ^ 
♦*Ո.էք ՚հյաա-էաԼաՅփքէ Լյապյայ* Հքւյոր^աաՐ,քաք*, 
աքիաի ևրկրարսք ութ՛իս ւՇաաոսցահմրս , ծնաևի ՛ի փկպլ ^ 
է&եազի երկրարաքաւթք՛ և ՀարհակաՀօւթՀա. գահաւիՅ-իւՏէ* 
պար »լ րաո-կ քիրպաւ. աաէլրաա էզւաւ.ւՐ կ > (՚յյ՜ք^՛՜ 6. 

ր*&ծ "ժ~9ե*է "էէթ արժ–ա&>ա**ր1% իարհրդաք, ար յայա֊ 
V ՛է ՝Լա*Ր ապաթ-իքէ, վաան պի աահաայաաշկպ/ 
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Կ երթճսաթ&Խ պք*4իկ քպ» "*պտթ* 4 յա^ 
րա^թճ սիրթդասց ^շմարաա..թրԼ հավատա, 

^ քիաեմ՝ քք& ՝ի միախակեցաց ար 
յաա-ոպ» §ֆա էՐ տֆնչցեա. աարաեեալ կք պձեաս էւ֊ր խա^ 
շաէնթճթն յաղաթս և ամրարձեալ յերկինս ք յանկարծպ^ 
կի րայաւ. աիրանարա և Աք**– է^ծպչքԽ ըասսՀքն պար աշ րալ 
*–կ (եպչպւ պասս/ելէ | յգ յարժտտՐ աանա^ս 9ի ձև էլս պա^ 
լեաարս&Խ աարր ժ^քՒ9 ա֊ 
ւյաւրԽ է ճև ապա յարթւցեալաարածեացես պձէոնա թա 

կենաաաաւ. քապքքս և ամրարձցեա պաչս 9ի յէշւ^էրա 
«շձ՝ ամփափեաղ^ պխարհաւրպ* աո֊ ած ♦ ք^«ր ծանր և. 
ագթպեացեա ՀԱ» արսաա❁ւյգթֆ պի աացկ թեպլ իփ/աստու^ 
թխ% խքմքսսլև 9ի միտ աանաւլ պերգս որպլսխ 
սէսպք* է ^ սկաաէէեի* թա աապչէասելյ մի փաւթասցի* ասլ 
պա^էա երպել9փ նմանկ ֆ պքԼ*ֆ*Ժ* եգեալթճե*^ 
ցեա պխ&թաաե ար ծածկեաչն էտ */> նժա տ || ա<ձ ^ էհ/էէ^ 
պկա աաոցքծփ Հարթն աաւրրթ եթե րար*–պթ ե և օգաա֊ 
կար էֆ տալն Հանդերձ մաասոր փաայստրօւթր. թսքև գրսՀ, 
պաւէ* յա^ցմպոքնւթբ* «էծ* 4– ք^ձ |*Ր /քք*^ 
խէաացի *ֆստ Ք" պք**է"ափա ^€է*& էՐՐ փփ*ւարաևե* 

քեպթւաէ * ապա թե ալ սճսպթփ կ երգ (եպա֊ք/ ասանց ^ 
յՏատափց տէաաց • 

կաաարեսցես պսպաթս երրորդ ժս$մեճֆ 
որպես 4– արթպսդրեցին սաւրր Հարթն ֆ աոցես ՝ի ձեո* 
քքք*** հ*Ո *■ Ժ՚թևրցցխ մինչև 9ի մի քարե ալ 
Ժաէքկ ֆ որպկա զի տֆ դադտսրեսցթ» միսզթ .թո 9ի վ$&"և.թէ 
6*էաաաՀց % ծ. ՀI թպքլյոացես պցաչէ ւեպուալգյաԳաք^ ըև. 
թանալ յ^տթերցոՀէՏքԽ թան պփւքսսա մաացդ » •հքլհա* 
4աթարեա պևաաա միմեաՖէց ընթացակից* (ինեչյ |^ւ յաչլ 
կաթդ «ւղօթից ՝է մամկ ՝ի մամ՝ քաաաֆքթԽ պահէրսցծս 
աաթհմսքև ծնրապրա թձր ֆ և ղկեաքե աոսսֆէ պ*րպ խաչքաԱ 
ծ֊ *էք *ք ^ որխաչևցաւՖ հչաԽ փրյրր 
կտաւթէ *էե՝ք*ք1»հոաֆյարԱրսԷ^թթ պաարր ատս նարա ՝ք*խա^ 
չքև % 9ի հփսսարակորԼսց սպաթից §/թքչխ ցքէ^ե ժա&» 
ծքէկ աՏփցքա թւչյձէաաք ործ՝ արասցե* 4 4– 9ք 
շաասթկն % ահպակաս եզկցի 9ի 4աաց թսց % \՝*կ 
ժաա/կ ^պաթքոխ պաարասթաեսցե* կերակար թեպ֊ յա֊ 
րպսէաաՐ փաաաւպթերՎ^ի գպրֆարածփ թթ$ պահր և 9է հսա 
քեսսր յխ❁* թԹ* 
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ձՏՅ Փհ1.Ի*»քԱՆՈՍք> 
I/4– ՒքքԼ Գայ ժամ՝ Լրէկոյթ, , կա&դնևա ա֊ 

րքարնալպուարթ հոգւաէև. րարք խ՚քհրղ՚Վ) և. մաաա 
գոհու-թֆ այ որ այց արարնալ պահԼաց գթև<լ ՝ք իապա֊ 
ղութ% լօյւե այքղքև է |^վ. աո֊աւևլ ^րաԱ յա •Օրնպքն ժա^ 
Ոձակա յևրէրկոյթ էզէցք ղյա.շա.թ քձ, քևւլ *ք &րաք 
Ւ”րհ€Ղ"9 Ք"Տ՛ "ՀՊ1*" և֊ Լր"Հձ՚էթ> 41 *ա.իթ տակ ♦ հասԸ 
բարձումն ձնոայ էմնյ պսպկա պատարագ նրնկորի » | \ւ 

դա. նդբաայր , սրբութքԼ մաաաւայնա գպաաաբագ ապաթիա 
.թոյ ոաաիէ այ , գի 9ի նմաԽկ գյնյյիա սպոուադթաւթք 
ըեդդկէՐ ք/՛շիրային թշԽամևաաքեւ \յ*. յորՀա-Ր կաաա֊ 
րևո գնրնկոյին ադաթս սովորականս, դիր դսնպսՏն աա 
աաքի խաշին և ասա գսապմոսս պայս* ակր հսվաւնսյկ դիս 
և ինձ քնշ «րյլ պակաս նայի ւ |քս կաաարևաԼ դսապման 
տուր գահա-թք &ք , որպկս պի էքԽրմքե հո, աո֊ցկ ղկէրրա֊ 
կարս ղյչայէև հոպիցս կևրակրևսցք հոգևոր կէրակր^Է* 

^՝*»ւ "Հ^ր«յ)ք . 1"լցկ պաաՅճոոաՏէպր ջգաչք կևրակ֊ 
քհ/դ ւրհՒ "գՒ Ք0յ^յտյէաէժ • և է&Հտէ •*֊ 
գան թո որպկս գյադան այ # և. նդիյի "լի դանադսն հա, 
մադամայ պատրաստութ/ն , այլ յարգարնսյի սնդան 
հ» րաԺետա/թԽ իրգթ • ՝ք%ոաԼք, յաաևլյքշևա գյք, 
շէրրայքե պաաէրագաևէՏտ չարքն , և արգէրլ պչէաաձա* թք 
աոաւնլ ուտնբյխ ։ է) ի յարժաաՐ ակասնիյքն բա բնգա ^ 
ց^ր«րրպ.ևլյձարհն*Տքյձ,րՅ&ա,դքարհրդալաքաՀքւ 
չարչարաեաց,յարքյկ% գօրսլթք. դասսփարակևսդթԽ ապ. 
հ<տ \*նաևիա, |*ոարխս և \\՝քոայկլքքաոաովօՏ,ա.թքև 
Գ փ*"–ատրու(3քայ, այօքևքխ ւֆպր իտրհարդր և. քյաքև 
ու &հ ք որթ արկնալկսն 9ի մկջ^հնսյի մարՅԼգքն և. մագ^ 
թէն այ, որպկս գի ցօղկ գթագրրութք խր և չքքաայկ րՀ, 
աոչորուէՌ հրոյ ախտիցչարչարս&աց.րարևչացիթև գարԼ 
յքն ամօթ ովԼ և սղթա սգայծաո֊այնոդթ ած ագին գաւաաք/ն 
12Տք* –պ>ախութք ՝ի վքրայ յապթա-թնն որթ «էլ թոգթ, 
պթրկրպագա-թք հարւյԽ խ.րէրաեչյ և. ևօամԽ պաակևքքն 
դար կանգնէաւյ ,արա. գ*դոեւա*ր քշքոէ&ն դխ-ար» 

|՚ք7 էճսշակևալ պէյևրակարն՝ աարևա գ*հա.թխ% այ 
անսութի ամենաարարդ և շնորհայե նորա • յնա ադյ*ր շալ 
գիշնրն ղուարթ ութի հոն յնա *ի գգուիա բաժաէէնաղյիաա 
յնրիա մաաոանա , զմթն \ի աադմոոնրդութք՜ ծնրադրաւ^ 
թնայի և դշֆւն յչնթնրյուՏն գրոյ Լ զնրրորգն նր^ 
գովթ , որթ 9ի հոգւոյն էՕյ աաւնալթ նն և քրնադթ % 1| աէն 
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քէԱձր* 883 
հի յխրխ^պ& տքև օր սգ$ի յերկկպկն Հնչի. րասա, 
ԼՕ0& գրւարթ– էեօօթ , թեքկ էիէմօէհաՀՁի քուօաօ֊որ հրեշ֊ 
տտկօ^ի •հՒտէՀ "ԲԲ հՒ^հրդ*^*^ երհթօրրենս*.թթ, 
Գ աշխարհի օրրաձախեն է \.րս*փ իրկ Հայնա֊, 
լօրքքև այնէՐ, օր արժսքնաՆպփ ի/սդուիէ՜էրէիւ աքևօրիկ դրր 
օզխա-թք* գիշերայի% տօքյ %օրա օրթ յսցօպխփ վա2ճօ֊ 
ո.աշահօլթխ%ս հրաւիրեր/Խ պօԽձԷնօ իլրեանր. յօրև 
ձկսմրալ յ*ր երաեեչք6է 4|աւքո« հիարմաէ/ր նայերեալ 
սակր ♦ զօր ակն օլ եաեօ և Օէնկն »լ հօսա. և. *ի սիրտ 
մարդօյ *լ ս/նկտւ. պատրաստեաւր աե օիրեքետր իւրօր* 

IV» տֆախաւոր պք վաաաակէ պա մե՜ն ախ դէշևրն աէյՔ^ 
նա-թթ | խորհուրդ մաածոա*թ 2րյ նորա ՝ի բարուխքն ար 
յաշխարհն վերքն է՝ ^ վէհՓ ՝ *(\«**^ աՀ&ոռթխՕն 
դքջրոէ֊քՅ՞ք» մարՏայԽ տկարացու.չյէրալ և ղմաածէո֊թխ% 
խարհրդոչխ նրրծալ և պայծառացու.յքէ՚ւսլ տէրոալ աաՏրկ 
էրրկեաո.որայխ անճառ, րարևատյ « 9ի պխու(3*ֆ քք*ա 
շևրոխ սրաոևրադմոմխր ոպխյխ թևթևաեայ ֆնմէՀ. 
նկ. պի դաւարթա֊թք քիշիրոխ հայած կ փտաաա , որոս»Ր 
և ակր մևր /^ր^|\1ր արքԽակ ծտ գանձն՝ հանծալ ք* քք. 

Ա^Ւ էքՒԺէն յ-ՊՐ&՚ձ* % V փք"* &րդկա% փքկ**–+ 
* &ծա*է հ և. յա պագս հորն մևրոյ \\րոկնխէփ 9 
և(է ծ *քթ կախ յապոթս (մողզյր դարևգակնե յևտա֊աա կա.^ 
ած ոճմէքճն, և աարածա/աժր. 2ևոաչյ ագօթկր ԱթծչԼւ *ի 
^"*քէլ2ճառադայթքսխ ՝Է գկմո ծրծոայխ խր*ց♦ 
ւ^0 4– «յ^ձ. հ—թք*** ^ աոէ՜Ո*Ք աէճրնծթէ«4 ոտԽութքԼ և* 
աշխաոաւթքԼ մերկացան յ անձանց խրևանց քհթ* մար^ 
դյխ * 4 զգեցան տեաա֊թի ար ծ ամենևքն չդյո ք ացսքճտԵ 

Փէ4չ&՝ Ը"ա 4 ^ 
աոակկր հեծայի յամենասխ քքշերո , յառանայր պմահք&ոԽ 
աարտաաուգթ և. պանկոգքնէն քձհանայր • 

^8*4^ ձր 1ք 9ձ. ւիրօւր , օվ. եղրարթ , օլ խափսԽևլ 
յևդԼալ կարդար սօլրբ հարք, դօր կաՆ^ևըթ. ՝Է պահ,. 
ւպօՀեաւթ ֆւե փրկա.ք31ր մևրոք ♦ մաաԱփքքէր. ՝է Օուա 
սատանայի օր կ թշնօոֆ կենար Հե–ր և իրկա֊թե, րայր 
խհ կարևոր արաոճաոա*. է*%թ 1 |/ք0 ևթծ Ղթ պակա^ 
աևցաւցաԽկ վայրաայար \է կարդկ աղոթիցե դար աահաև»^ 
նծցքճ» ոուրր հայտն ևօթն անգամ՝ յաւուրն դած օրհ^ 
*եևչ | ոմևաքյհ կ %մա Տալ ^ խա֊/լ խադադակա/ե և լար^ 

•էաաաակո խր » ^ դւ ջաԽայ և աշխաափ% ք*ր^ 
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^ ^ ^ 4. ղօրաորացաձ4ր ^ V ք*քք 

պահսրսեեալ 9ի դիւյական փորձ*աթ%րչխ, և֊ աացկ 4*ճք 
ղխսպսպսւիձիւն Հչաղցրա թքԼ և հսնղսաեամր ՚^/ալ 

է |)»ք^ ^ 1րպքԱՀ/ք, և *ֆ փան ղի թաքՀս֊ 
5^ / ^ք«7 դցադմսսեքքաաթքսն* հեղդսԽսա սաւ 
կարգս»*֊արա֊խ ք ժփաԹւ֊ց աղսթիք*ա ^ է 
էմևաահաց ղաաւաւձրլէէսպ*(ա§ադագրս.(ձ^էպասսՅՀաածսպա^. 

* (ձեսՏ* աասԽպյ ս*քլ յար» սրսաերաղմի ժամանակ ձֆսվէ 
գսր ալսյխ. քասակաևաց/ևալ մի սնցոփցսներ ղսահմսն 
ասղօքմիցե % 1^4 Լւ իաևայ դսրսնալ *ի վերաք Հթ 
երկրաքեցսւցսնէսլ դևն յերկար չրասր&էրէՎ ղաղսթսն, 

դսրացս գանձն Հ.* յիշմամթ» *վյ • և յ*սրա,ցեալի սահ֊ 
մձնեալմս**& կայցեսյսպաքձս սա աիի պաաաւ ական խաԼ, 
չքն, 4ւ աեաանագրեալ պերեսս Հթ երգեսցեփ» մխսխ Հք* 
փոխ սաղմոսիս է^աք^ • սրհնեցկլթ («4ք ամերԽպի» 
հխքթք ք յ^մրտԽ &*** ոփմենպթ* մսդսվաւրգր* պարաոցի 4 
դսր»1րս֊թք նորա 1ի վերաթ մեր « ՚ճշմարփթաւխ խն աեասոն 
մեսացկ յա* Հարևան $ (|1րա <^ւ ասասց ևս և քերկցոըր^ 
րէթան երգն ՝իդկմս տդպյսոյ ար խաչեցաւն վաա*Խ մեր 
րաղրա ր սսւաիի խաչքծտ , և ըեդունևփ քիցի սրաոարագե 
.թս *աւօ»ջի 7տ*յ* «.1^^ դևդ էրադ հարկս օրիքևքսցԽ եքմկ 
հաաա ոցես սղէ֊քակ ղդահեկսճն , ըեդանեգէ կ ♦ և թ֊կ 
աացես նպթարակիա մի , և դախ չնդաՖթե գա արքձաֆ,֊ 
(ձեամր* մխսխ հաաա.ցմամի փոացես դսրսրամև քի մա^ 
մոլ. է և «լ կշաամիխ» 9ի սակաւն և 9ի նա ափ» • դի գպ❁փ 
9ի միցասէճ պաաերսպմացն սրթէակաէւ* աացես Հք֊ 
վարձս հաաուց ման տ 

^ասս/ե*սց ինձ ա*& ի հարցն և աթաց թ֊կ մքնչդեփւ 
նաակի *ի սկնեակև իմ) եՏխ եհաո» 1ի վէրրայ իաՐ սրսաէր^ 
րաղ»Ր ծուլսւ.թԼան , և ոլաաքր (ձսքլ յաանել թեձ յա֊ 
դսթս , և «ձ հարկի ածել ղյիշաւմե աղօթիխ 9ի ղրսփ 
իմաօՐ ՝Է »Զրձագսխ ձաԱրաթենկն ♦ և հաաա չքի զյդր* 
կենաց Էմսց սԽկեալ կարրէ ի հեր այ երկքի , վքխլդի ա^ 
սել ցսՏ*ձն խՐ թ֊կ վնաքև թ*ձ յաշխարհ րարսղթ և սդ֊ 
աակսդ* կ Հչան Ձետսլի խաղաղական կեանս յսդս և սլ 
&Լ ՚էրէաակևւչ \քս.խրԼ.յաք ևայ և *Ագ*վՀի պա^ղխՅա 
Խ&՛ Գ յ^րԸ-Ս քքւ^ց քսպտաա աք 
իաաՀք քձպ. խ Հապթրաւթի և սահք , մֆ ևրթիքևս յաՀ. 
Ւքհ *Փ*+0Լ.+աՀապէքհաց և պՀնգ կաք յապքզևյաՏաք 
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ՒԺգ * *■ Ք* ՚Գ լ»">էլՏ»"> յացա, 
արհնէրշկ# քակր 9*Ր ա*ղթտ և գավիչքկթ վիա» ՏՏէՐ ժապա, 
4ր*+ԴՔ։ I/*– հ*րև գԿՒ՛ «8ր * 4է*էաԷրևրհրև– 
կռնգԱրցայ ՛ի վիրագ աախյիյ^գ և ապօթևյիըաա* աավարա*–^ 
թէրե գար անկի» և ագևասՀևաև ալ յագկր աաԱրնևքն րև֊ 
թան իմ՝ յաաևլլ, գօաքիաա դագա, ոլպափւ. և ալ քքիշիր* 
|/*–*/“*–քլ ^ Տե" *հր" *Հք" ագաայիաի արսէաերալ. 
մնՏքթթ ՛ի թ«/լ աացթ կաաճախ ոքյ գան , "րպկ» պէ ^ք. 
ձէր^չքհ յէայեաւյք&փ դչափ խք*ց քարաւ»թէն աո պաա1րհ, 
թ*պչք" • \\ր Լ֊ աափչխքադՀէւալթկյաքժսաՐհա֊ 
աաքսիցևն ապյսպխքա պատէյապաէոէՀքթ *ի վէքափյ հ» 9 աչ֊պաքԼ 
ախ թազապյըձ&էակ Հա 9 պյլ պոքազալցաճւէլև ախգէլ 
պաևձն յո».սաֆ» այ, և. ած ապաքմաւթքն խրաԼբաԽպյ 

պարուն գանՅաւց էւյաց արոք ա/եխխ և անչափ էն 
աքԱքքՀքն, և պքխքհ էֆփթարաւթէան հէպու. ՝ի վէքայ 
հո է |^4. այսպխքէ աաաէրաղմա աք հաաանկ ՝ի փէքաք էղ^ 
բ*Փ9 Գ •%*&**&* խա-պա ՝Է էաւչացաւցախալ և յէրկ^ 
քաոքէքուչյանէսլ պխացե» ՝ի սխղեէ» նացս» պանձքձա խ^ 
րէսնց՝ աևցտմևկ փ*քԹ Ժ*ԳՓլ/& քարո^թէաոփ և օգնաւա– 
թէաակն աաաածաք ա 

Iև ՝ե 4Էքայ է՝1՝ Լհ֊« . Կ**շյր էարատձրաւպւք 
յկրկբաքկչրա-էքանալ դխկա յագաննկ, և ալ թայլ աասյր 
ք6*ձ ադաթևլի րսպասմ՝ ձանրա*.թ՝կ% քար արկ ՛ի վիրագ 
խ/\ |;Ա– յ*հք*պխփ դայՀեօւթ&ա կարձանժէնկ դինշիէալ 
ան2ն խՐ կաԽգհէցի, և կացէալաասփէ "քք*յ խաչքն 
4քկքաքագկի և աէ%աճ$ապքկէ պեշաէԽ տէաան քփ վէքայյ 
էքէ*աք էմոց աքաաաա-պթ, և ^ ախգէքե խՐ ՝ի համփէ֊ 
րա*.թխ էյ»սքս չյրաիրան ղևվխ ՝ի դօրաա.թ՝կ *>աւրր իաս֊ 
շքն , և. ղիրձեալ լիդա*. խՐ յաայօթս՝ էաէասքնկէ 2գաւ& 
ձէէաքխ ար կաա. ՛ի օրարանագկ խ/է/կ վԷ՝*Հ կսխրա^թքէ. և. 
•զքևէոյհևաև. յյ/ա*֊ էիր*" խՐուրախաւթք. և. ւխծաւ. թևամր. 
քար ալ րաա֊ակ**ն ե<Ր արաամկ-լ, */քնլ պէ քաւ.ալրա էյւէ֊ 
սաֆ՚Յխաէ քնձ յա*.րախա*.թ՝&* յա>խ աքն*ակաքեաւթք. րւ֊ 
արխ » և զափ*, և. քյիշկր աս/էնևքե ալ նաաայ՝ ք"էՎ*պ՚. 
բէրալի հալևոր րա^հսկէխ , և ալ գխակի գալպիա աաքե–֊ 
%ևքՕ> ՝ի կէձայապս * 

IV» *• V"– » ^ՂՐ^էՐ՚Գ հաաաՏևկխ՝Է վիրաց Հւ" այա*Ր 
պաաէրրապյի , թկ և. */խախ ՝ի վիրագ աափլ յարաւչյէալ 
կաձպեևալխ, և ՝ի արսփ դարձաք անի ադաթեալկա , է&ձ 
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ար աԼաա/նԼ պաաքձաԽաւՁև 4–ասժիէսքաւի$1է րա , աա ւ^բէ*Լ, 
տհ ^•լհ^րքտՊ^հե օդնա^րոնաա.թ՝Լ» Լա 
,րրV •հր՚րծհ * "է պհհէ –օտէՒՀր» է^րԳլտծ ք^գ. 
Գքերտրր օր բահաԽդակապկս դյևպաՏաակ 
աքաաաԼքաէպյէաթէ և զէֆցաէ֊&նոցթ, դի աաաացիա դՀաէԱքԼ֊ 
քաւթֆջիգդՀյ՝յԼքկա.սէ^ուցարԽալ դխիա, դ»*– և ասէԼ֊ 
%1տԼաճ, աչտ քԼն էքիք"՝ դչչա-չացեադք ՝ի չաք յւայաահաՀ. 
աաւիՏ՜ֆ նարքեէ * ^լէաԿդի (&տև կ ո1քիդթ\է աա/Լնաի։ ւդաաԼ֊ 
ք»ր% , և. թզ&է աք քաՏէոայ դա.աձքնաչյթէ. ա/լԼթկ հաա/Լ 
քԼքԼա, յապթԼա %է1ին դարաՏթի. ադ%ա.թ & %* 
ժամ* \սարա մարան քխկրկֆ % *^*յք դխադ ապաաերադմաՏդխ 
ղիպաա. յազթահարրթէ * |տ>( ՀրաքճաաֆադՀս աա. յացա արս֊ 
աերապչՐ և ալհասմրերադք&ք թաղաձև գաենեակսխրեաւԽդ 
ես ք%աե ք և. այԽաւհեաև. թտեանթ աա. քՏքթեաՏա 9ի իպյ^ե 

ք"1հ* 
թր պաաահկ հաաֆ երադաչխ ♦ պի դեղ բժշկաւիժԽ աբսամր^ 
քադյիս ացթարիկ ալ աչլինլ, չսա/ց մխսի* հաա/քԼրա^թ՚խ 
*ֆպքևակեդթ» ^ իաւյլ իպւ աքևդակսպմա֊թ եասէբ մթդև. 
ժաման ե յաՏեդթյասլ ադօթևխ • 

\*ակ 1$*Փ արստերադմալ դի լիս այսարիկ ե և «ցլքԼ% 
պ» պաաաերապմի /քէպ. եդթադա 9ի խադադաթէն 9 և. <Հ%ա^ 
րի մպպրեդարան ել դԽա(ն % յարժամ* աեաաՏմԷ 
քեդթայրն դի փասաակի ՝ի ՃՀաւթֆ. աաաժրը^թի ք ՝ի 
վերադ հաաաճմք սճէիծեսվե աա* %ի մպար էքէյա^է/ փա* 
՝ի սնափաաաւթ*ք* ճւ արկաեկ *ի մխաաԳարա դմՏսաեմաՏա 
^*յ^ւ"ք *** թ ^ ե. դաաաքնարդյասթիւԽ վերամբադաւ , 
թեաե | և թե *լե բաաակտտն ան1վ6§ օդաաաս ադլ^ե դթա~ 
դա.4ս շահԼլէ |/է *ցքապէս ՛ի դրար դարա-թ՚Է և *ի մաազ 
գիւրաէ^Տ-% հնարի աջակաղմաՏ& գաքթ ակղաւիէի. ձդԼլ 
0քա յ՚^էՒ՚^հ» *■* էօևաապասթին և ղադաթից 
յերկարաձգաւթրն աո&ե *(• մխաս նաբքՏԽ աբաաճաա. «ՃՀ, 
աքաաա-թ2ր • ճև թե կարալե դ աթաւհեաև. յաՏափոա մքէա 
աայ և. 9ի ղ&բաւթենե Հաւ.աաայ էտաեչեքագար&ա^թքԼ և. 
փպէդապևտա.թՀ1 դթտդաւմս ^յա֊պիղ 2ճաե*ադադ*հն դապ$^ 
ձաէ֊յանել, յարադ ագխաա*.թեաձե* վերադ Հերծե » մՀճդկ և. 
արսաաաւե ե. դափադ ձգիէյոա. %ա»ք&§ 1ի այեաա փրկաւթՀր 
ըաա ածսսխա մաադ « ^յաաաաճպ* պիաաք ե աւյաաւդիչ֊ խԱաա^ 
ա*ա$% . դի թե աւաաւդիլ ալ աւՏփդիա , սվեդթա/ր , և ըԽս^ 
է"Պէր֊@1* •լկարևա աքաչԼլվԽարր իարհաւրդա դաչա, *ի 
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՚ ա 
գաքթաֆղա-թֆ՜մասէնիա . թսևպի ,/Աքմ գմաարթ, կշաղի 
պաածրագւֆո արոՐՀյո&ոէօրձ աէտձթԽաԽ * 

|>«ք որթ ՀրեցիՏր քվարձութխ անձամի և հաոեալ *ի 
ր*ք* Ւ^հՐԳ^Ւ եգենյա&ձիսա և վիրսաթ, դար, 
եո/և ՝Է ըաւվյ–եոե& , նոթա գխրթ, կ ուղղել գցսցթակ, 
ղիոգոն, |՝։յԼ և որոշկո սակ ակր մեր՝ թկ քի պաաթնո, 
ցա եոՏփքէթ– էխսոա » | \րդ եթկ պաո*.դ աեոոա֊թ1կթ 4. 
հոգեար խԽաաիխ ար, շէցի վնալ յաշխարհ և աղոց 
յա/սճ,եշ ղքոյլ քեր և կաց ՛ի կայք, թոաՐ, գի մֆ գոց, 
թակգիոցիո » 4/^^ րարւպթ էրե իմեաոդՏն , քար» սա.*, 
ցես %շս8ւ է և թկ ՝ի ոպաոաւյգոաթ% հրեշաակաց կ և. 

Գ հ”Գ*^Ւ պ*Հք &սրհ«>տ *- Գ յպնոմամ՝ ^թ^րր**– 
%կ և*Հ րնախսն րարոքէց ա-զցութքց, յորմամ՝ րորրսլ 
թի ՛ի սիրա թո հոգևոր իմասստ , և յսցադիսի իմնաստս 
ժողոհի իարհօւրդթ թո և հկշսաճսսք ՝ի չարչարաՏսսց •. 
“*ք Ւ^րհքք^ քիքձեալ, և ոլրախութթ քնսւ. հոգիդ, 
և յսցո իմաստիցս և յա֊րախա. թ~Հս նկրաիս յաա֊ալել 
խմնարհսւթք և յևո րաղձակթ միախա-թ՚Տ– և քո.ութ &֊ 
որթ նիլթեցթ, թեղզայո, գիաեըվ սրսրպաթար թկ աՆ 
սանց շաութէ ոլ կարեա աՅնել գաքս սւրախութք՛, յԱքքն*. 
մամ՝ Չճանաչել այնիս թկ յովսմքսգմՏմև դսակն 44 գո, 

ր^տ^-տԽ*՝ 1^*– Գ հէսո *տր*ր^4 պո~Փ *• րր*18** 
ագթիպտ խեսսաից ՛ի սրաիդ , ասպ, նոցա աեդէ . և աե 
գհսցեցողոլթի մաաց թոց յաե՚ձաոեքէ (Հ/սն որ ՛ի որոր>, 
գեսաք շնորհի խէաոտէհքև ծագի ասս թծպյ և կրերայոԽՅն 
Հէթ և, պարապեա նաէսս որչափ և աաքհ է |^ւ 
էհ*" *ի յ"շ"*փՀ &րհատ" քոր 4^Ւա֊"րՒ՛ ոՒ֊ 
մՏաՏքթ արասաոսաք աաւսԽք չարչարաԽաք, էս գւպոսքՅ֊իսն 
իէոքոսթթ յածէրչե գմաաս գմէրծագոթ* ^Խորհմս էս գքոսքե 
•արարչոսթէրԽ աո իսր արարածա • էս քեկ ձրչափ 
աաձրաք ած զագգս մարդկասե՝ փոսթաքծալի փրկոսթք 
%ոքա յամէրհասյև ասուր էս մամոս ♦ էս պտատԽ մերթ գրկեվթ 
ղիայաևգփասթՀւ մե–րոէէոչ.ջաեաք1րալի ճաեաչելյքևա% 
աքլև դաոնաթոսցաեէոֆ չար գործովդ մՏրրովթ ւ 

\քո. իմև, աէոիրեւէ, գի ^,գ աքսպիսի իյաոոա արսէալ. 
սաթ անչափ յաչաց և իձպրուածթ էկոաֆոքթ փոսն հա, 
ոարակաց աշխարհի , և ամենն ցոլն վշտակցի միաթ միտք*. 
նակկցին և իևդրկ յաքնսցթ, ոգորմութք. և յարամամ՝ 
ոլ դադարեն միպթ նորայկրգեքց, գիրգս սսսրիաաց և ՛ի 
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յիշատակէցթ պիմէսստս «աք^ գրսց աւշիմ՝ մեէտէ 
սկսաեի աքնա, հևտև հոգևար հասաէխ աճէրլ և աէւասէրլ 

յէքէհ6, ^աժ և հ^շր^ւէ* *ր^ Գ ^ք**–® Ւր֊ 
հըրոՒ ՝|<5^։ "է>Ք երս^– *$«*•/» (աՉրոՔէքս **ր“* ՚ 
Լ զտիւ. և. զքիշքք խաշի պսԽՅ%իլր աշխատա&ք. և. ըղ, 
ձիէՀ– թեգ նմա , և. քսրսսլյլ աաշքաատս։. (ձ Ն% աաՏսս. (&*֊ 

հաէէսպաա/հ* օր ըստ օրհ ՛ի Աո/ս/եկ ածային իմաստի#։ • 

աաճաէ-ածէ հրեշաաէքե պմիաս մեր ՝ի մևծ զթմև, 
չքդՀսնախսիէաաՕւթէա/՝ թկ ւէրպկս յպխից ԳՊաՈՅ 
ցամևնս#ւ արարածս , և. ձրշափ %ալսաիԽամո*վմի. պահ, 
պօ6Հ. •ՓէհԷ *֊ սճ,արք քծաաՏտն պւ ՝Է վերա/ ծրկրի 
սոպաէ* ոչ Յնաէ* արաատոյ ինամոչի» էՏյ ք և գխրատսնչի*֊ր 
պջյարարածայս սմրս1ոսլթք#։յիւր փա» պա&շս&աք իրր 
թկ վասե խ-ր աաէրղծան . ճ ցնծաս#; սիրտ նսրթէ յա., 
րսփաւքֆ զրս&չեքէ իմաստի#։ իբրև. ՝իգքճոպ* |^. թհ& 
իսկ հոգին յար* իմաստիցս աշչոի^սն այսպես ղօրաՍայ , 
նտ(ս $ի բնաւորական թարցիցն ուպպասթէ՝ յսիմկ բղխե 
այսպիսի հոսաեթ 9 երկրորդ 9ի հրե՛շտակական ապդմոսնե՝ 
պտ էն պորացտցիչթ մեր և բանակեալշու.րշ դեփկկոլ 
գաէ"վթ* աք՝ *«*"Ո Գ քքէնուլ հոգւոյն ղհուր ջեր֊ 
Աոսթեր ւփբ**յ և. իմաստից սուրբ հոգւոյն % \^այ***տիկ ^ 
նշսնտկ^ իմպնսդի իմաստից որ յաջակողչ/սն դաս են լի֊ 
նիցի, բոա որում՝ ևս ցուցատ* և. րղխուձԽ աւ/ենայնիս ի 
իոնաբհսւթենեն յթփցի • 

|^ւ ասքսսւհետև սկսսնի եիսել 9ի հսգԱց միափ*տկե֊ 
ցէն հոս* Հագցրու /3*1ր իմանայի սնուջահաոու. (Յ՛Ա է մինչ՜ 
# էս ՝սրմինն գուարճակից լթիցի 9ի թաստակ ^Յքնու֊ 
(3 էրածն այե*Ր սնուշահոտութեսն » և. որշափ շարմոմէե 
հոգևոր գիսոսսթհն ր**ցոք քսիրսն տոչորե 9 %ի խոԽար* 
հութխՏնյաոսփկ ևյամենևքն արհսոևսրհութք (որ • 
է֊ պյրրփ իմաատիփ* պայետաանայ 9ի ներրո 1ի որր^ 
աքն ք փսսաակցլ արտասուացե բդիրե աոանց աշիւաաոր.֊ 
(Յեասե Լ սԽ1էաոևյԷ ա.րաիաւ.թի և. ցնևա֊ք&քւ և յոսսով^ 
հանդ ևրձև ար կենաց* հ*բնգսսմրս*ե * | յօ. քար* ս*ք*ոաԽ 
սու աց չափ ասեուոԽեցթե հարթն մեր երկիր աւեաեայ • 
յոր իբրև մամոնկ մենաւպն, այնուհետև այլ ոչ~ աշ֊ 
խստի ՛ի դխ.ակահ ժ&րտի#. Լ սրչափ յասքս (սսրհտբյս 
իմաստից Լ. յտ/ս շարմումԼ իս&արհսւք> ծան և արտա, 
սսւպց իցկ միաքծակծասք*, աոյմԽց մեպախաց կԼ%ցսպպ/ս 
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Ոաց > \#ա*փ «յ/^ւյւ^ "րթ արմէ&աւորթև այաՐ, և ճա֊ 
շսէկէրն ՝Է Հէք& մաաց իւրևոԽց գբագցրոլթքէՖ ածաքթև 
խորհրդով • թս/ե^յաքւտպիսի Տձրարարո*քֆն գրոպթալ 
Ք&էայթէ է է զի ՏՏ«սյ պէսւտո-րս սուանց կէրակրոց, մոտատ֊ 
3*"*֊ 15*1րհ"*–՛* պէ">" ՚*™ց& * ՀքՕեքի բ»&իՀ&՛ % $4–. 
քակրի. և. 4–ԱՈ&քԽևալ յայս ծագէոցկ ՝ի վիրագ նորա 
րչրԽածաքթէ, >Տ$»քպի աէկարոա Յ&այ արևգոմրմև և. ըաոԼ, 
նի ոպաոաւ որուքմԽ ( վսոճէ պէ աիէ-ն և. գիշևրԽ հավասար 
կ նմաչ Հէո , եքթացր , և զք ուշացիրյոո.ուրոյէպ,ոյա/պ, 
պիոի ած արար ու. թ իմես կաեխկ ոգի Հո յէ^ևմաից 
թարց* էքպկո 4֊ ոՅՃ ՝ի միաքեակէրցաց էրպբարց յպ>1ամ՝ 
/Խգէո-նկր ՛ի դրաե4խ պոհֆպխ կարգակցի իւրզք, ՝ի մև֊ 
%ա,թ՞ք Հեբրհիո արորիկ գոչաէաոաց աո. որ բախկր ըզ֊ 
դուոՅձ՝ թկ ամէնա/ե բո/կթ ոգ^էոՏփց և հարցմաԽց բոց 
ի&ձ՞րթ «<4^ ^ ՅՅՊՒ 6Տր աո. իո հա֊ 
յձէրևալ ըոա քէպէհի պարգԼացո գոր քՁեկաըսյ ՛ի աէաո֊ 
նկ *ի Համաս յէոյոմիկ . \*ոկ այէպթիկ որթ վամե փաէսոց 
և. գովոլքէէր մարգկաԽ ԴաոփԽ ՛ի միաինաքմէ սէնէրակս, 
աքԽպիոէրաքւ չար օրթոոկպթ քթփցթ» աէրոիէթ, ապակա֊ 

• Ած զհոգխՏ» էս այրային զմիսաԽ, և իբրէս զաԽոսրո էր֊ 
կաքՅքա ծոնրացուցոԽՍս 9ի պարսէևայս %ոցթ» զցքԽափա֊ 
ոությ&ե աէատեէն 9ի Տհաս պոռնկական դխ^թ*, որպկս 
էս վարհհչքաՏէ ոմօԽր պտ #լ վսո/ե այ նտաան 9ի խաղա֊ 
դաւթ- էր * Հէմևզի թ ա֊չաչյհալթ 9ի Հհորհայքև սՅքյ աքասԽհ֊ 
ՀթՏ* 9ի ձհաո դիւայք % և ամրոքսհաՀթ 9ի աքկսպկս ափգոից 
գոցթակգհցսե 9ի ապա*.* (Հք պտ փքո* % Հաաթ* *ի 
խաղաղական կէանա է էրաֆու.քէ1է և. խորհաաց սուրբ հո֊ 
ք±**ք» արձո&աւ*րքե, որպկս և աոաչրպթ ա 

|՝ք» “Տր հՓտծ Քհև *»,շք***4 ԺԳ ՝*շմձ>րոոո.@խ և. 
չ&դ էքոաւքՅւթփ * յա&պի քոՏաաաթ որ յոհփծհապլ գիսաէքև 
ոհՀոհսեխւ ֆ ա*Ք/Նաի6§ քսա*րկոէ–(3քտ էն ► և յոքոէաաՐահ֊ 
ոոհտկ թհ «ձլ հնազանդի հոգթև չարշարսնաց պոո%կա*֊ 
ք&հքմէն՝ արկսԽէք ՝ի%մա զանազան խորհուրդ* իմաաոից 
4 Iա*/ի*փքկ $իաա անափաոո^թբ Հև իոս. այրախդակ մաաո֊ 
ծաւթքկշ» պտ յաւժգիե րաի*ոՏսԽէխ իաո.արհցուցօնէն 
քէֆաոն 1լ ւքրււ|ւէծ գ$*Գ^* * 1^ ^ ոկոսնէլ իմձաաիչքև 
•V Գրյ *> հոա իմանադէ Հյազայրոսթ1ր 4 ա֊ 
նոաշուիէհաԽ րուրկ 9ի սրակն ֆ 4 զչարժէԹւնո հոգսդ 4 
մԽքէՀոյ քէ^րհցուՀթնկ, և որպկա %ի Հան թանձրութճ 

□ւցւէւշտճ ե7 Օօօ^1ջ 



Տ60 ♦եԼ1**0>ԱՆ«0Ւ 
Գ "Հէ*Գ քՒ~լ&&է %•*■ ^||4՚||,|||էէհր,,ր 

իէ&աատ գխաչթէ հ»ա քստշաթե»ն և. ախաից ՛ի 
արա1/Խ, և. %իչ*տահ»աա(2էնԽէյ$6է իաավի ամենայն խէքԼ. 
հատգթ հայեկաէտ և &ր&աՀածտ. |\յձ. Ո • *՜ք*~էք՝ 
յպէժամ* հէաաձփցկ ՝ի վէտայ Հ» այաայխփ պաաերագմ՝, 
*Գ Թհթլաաչյե» Ւէհրրզ ՔՀ9 հաէ֊^էրլ՝ Պ&ւփտԷյ–֊ 
յփամամ՝ յճւքմէտյյաւ. 3& Խայտ գրտ և. ձնրադրԽւ քժք 
^ Խքաաա ական իոսչթ» և. 7(գնաթէէ% և. ոտաաաա^յլ , և 
«8^է լ«ք»ւ/3 հրամի և. Խդէա»էրմԽաւՀմի աէրաոն 

•օ՞րրր \ՀՓ ՝ք*^« 

նաբձէրալ աֆայևասթ(Հ ար %աափ %ի խաղապակաԽ աէր^ 
%ևակ % ալ կ պաքանաէա խօսակցէրլ բապմաց, բացց աիսՐ 
միափ* աբասՐ յայաԽկ գծա&ա֊կա խ.ր և աոՏաւ. *ի նմՏաևկ 
գօգԽակաՆա֊թ |Տր բարի քսրաաաւց և. օդաաակարաց» և ափ» 
քի էԷտեՒէաաաան փ*տձ ՝ի քիաա-թք իմաաաից Լ մևքձա. 
ստտ ա» ած Լ Խքահալ իա^հրպյտ , Օք ՀԽքացեալյա/ե֊ 
•պիա» փ* վարղապԽաա քՀէ միայևաւպքԽ , նմաևկ ատճ ար 
դդևցև*պ կ զամենաայև ոպաա,աքթ*ա (Հ֊իՀև պաաէրագմա^ 
ք* * ^ "Լ Հր&չՀ % "էՀ1 թշէամեաՀս Խքտ գօԽ ի վե֊ 
յայյնէտա * Լ^ապագ» արտ և գա, Լղրայր, լայ վարգալ 
պէոաայԽ որպկ* և չօ€.ան աաատձա^թԽ ՚ճշԱարիաա փ*(Լ 
դապ1րաք/ն իւր 1րանց ք և կացին Տացին յ | քրա.»ապիեՐ,ւ^6լ 
չև ըևկապսՏէ պ&րա^թֆ 9ի բաբձանց և էրդևն *քթաք ագթ արլ, 
Հայա֊թէրա&տ էրրքէէից . 
Լ՝ ե» «յ|Լ պաաևրադչԹալ դև օր մրցի ըևդ *Օրհ*աքևալ 

ևղթյսպա ♦ բանդի գայ հաաաէէկ արապթ*/ սէրնէրկքև և յաէրլ 
աաց %մա Հայևա աւ.մգթ» աղմկի և խաավաւթՆց աբպկա *ի 
բապմաց հնչէրցէրաղչ |\ա^ք( և ղդյալա&և՝ կարձիա աաձա»լ 
մէնաէ^աբթ» Խթկ ի/ևգբի յա^Տրբկ • պէ ևյաՏեևյաէլ \ի աև^ 
»աթ“^խնդրայթ,՝ խափաս1րԽշկ վԽա ՝(• կստդկն Լ. ՝ի է–^ 
սակցա֊թէրնկն ար աա ած է |**4 ժասժկադկ փքք֊ 
%ա$կէրացև և տլ և^կ արաատօյ ֆ փավախկ գադաւ1րսա իւբ 
դև% , շարժկ զօրաՏա աաՏմև և գ աղացաւ֊ցաևկ պձէրղանսև և 
աակ ատ տֆաթակևաչքև ♦ պի թկ ալ ևչծալ փաիդիցիա , 
յարկա աքս դէրբծքմս& քէցի փծղ% թկ դարձերապ 
ժաէ»ժկադկ և "չ֊ծյցհ սդաապՀա , պէքեի ա§**ք աբաաձրբապմաց 
ևկծացկ նմա օցՀփակա&աւթի 1ի քեարհաՀև աք % և աաչարի 
•փքա %արա հք***Է աիրաթ* աՏց և Տէայ 1ի խապապա֊թէր և 
յերք» ԽսպչՔաաց սՀչյագ , ՛ի ձնրագրաթք Լ ՝ի յար»֊ 
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ա 
ժաաՐ լՏ*(Հևրց*ւ1քէ է և%խթի Հագթքա^թք իմաաաիչքհ 

նորա որպկ» ղմէոքր չաա գր1ր*յևէ*ւ.ւ8*ճ յջաղչպ» էն 9քե 
^խ& խՐ բա&տ յշ* Ք*& թէրրանհք * 
Լ՝ *■ էհէԼԳԼ V կէրր^արանկ 9ք յաքկ էֆաքԽակէրցթէ 

«** V Լրհք՚էՀՀՂ&Յ տէաքպ*. քքք* քթքե֊ աեաէնկ % 
գքԽ էէքկխպին հէպա~յամենաթ§ 4^86^ Հքւաէ^ 

Խ^է^ււ-Դ&ւր-Յ՝ *- է~Պ& ժV*՝ ն*րա և *ւ 4տր^ 
թարթառէղ* էւ (3-կ աչ֊ վաւքՅ֊անակի ժամսնկր ապարմսւ^ 
քէխՖն էՏյ և հաաաաաէջը Հ&ա*, հոգքն Հ>ագէքր քի ԱարմՀ 

• 1Ն/ձ Դ"*– > ^՚աւպհ՝ յսՏեհ**,1րւ.յ,,էրաէԷ*է փսրձսՏա 
եքքեա ղսաղմսսո պայս . յարիցկ Յսե և. ցրսւեցան «*. 
նաք* թխամքտ . և մի տաղես Ւ ակր, ղցսխկաւթիէ-ն աՀ 
բարշաթ*, այլ ուրախացա ղիս փրկաւթի. թթ,յամօթ «. 
(ա* պաաեքիս /^Հ 4. օղնաքձեսսֆ թսփրկեա ղիս» ակր» 
դարձցի սսկթւսրշաավՅք՛ աաե/էսխ ՛ի գրովս քոր, և արկ 
Լքկհ-Գ.^ էարհա.րսւՏ& ՛ի վքրրայ թշէամԽացա պտ արս֊ 
էսերաղմթ» յխդ քա • |^. յսրմսսՐ հարկսԽես փասս» *պյս֊ 
պիսի նեախթ աղօթից, քխթեա պանձն թո սս/ենէսպօր խ»ս֊ 
չվձ», և իսկոխ պակասին յերեսաց բայ* 

1’ք^ր •* Գ հ^րժ"՝ 9-Կ պւր պաաերապիթ» չխգ այս 
պՀքս ւ ոլպարսւթ» փափախել կամ՝ փախչել ի սենեկկն, 
այլմա-մկաչել և. Յճալև. ազխութետակI բախել զղրունս 
աեսսՀև մհրրոյ գաիլ. և. պգիյեր . և. օգնական։ փցի հագա 
ակր աղարմա-թքլև իւբովյ և «լ ինդերկարեսցի ՛ի »քերայ 
նայա պաա&րապթէ յարամէաՐ» յսրմկ պօրացեալ հաղթ» 
"րպկ» րսց պէ հրդեհկ ղխոփ»֊՝ աքեպկա պակասի ՚ինմա֊ 
նկ ամենէսխ երկիւղ» սայլ և լեու. սիրտ նորա ուրախս*.֊ 
թեա*% և չխծութի, և բերկրի սիրոփլ *֊\1^ի աղաղա֊ 
կկ ըգձիւթ պրս/եա սրրսխ ^Հաւդոսի և. սակ% (9-կ ոչ֊ հար 
՚ևալսսլր և ալնեղաւվմքտ և ալսՏեձկավձիթ, աչ֊ հրեշ֊ 
աակբ Լ ալ *ճագիկ կարալ են »/եքխել փՈր^լ *ի աիրպյ ախ. 

% "ք ՝ծ ՝|՚> (յ՝*՜ Գ "Հք *®ր * 
յթսՏոսրարատ սակսս. ք/եչ, աէեպթարր, և սպասւապի֊ 

նեցկր յխգգկւՐփոր1ա.թեփ» որթ նեպին լ*#–լ< գի *է*"Րէ 
երեսօր և. համարձակ դիմօր կարալ /քնիիիք աղաղակել 
ե սաել թկ մեթ խաշեց»պր ղչիսրձոէ֊թ քատ աշխարհիս , և. 
փորձութիւնր աշխարհիս խաշեցին –քմեղլ վասե սիՀայն 

« *|վէաեյէ ւիցի ձեղ, ղի ասաեց համբերո*–քթ% է 
մա.մկսպավմվր ալ արմաՕւաւ.որի»Ր խօսել ^սսրհարգս 
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664 ♦ԵԼաՕԻԱՆՕՍհ 
26ևա&ա^պա աահէ աղա(Յաֆա^Փ% 9ի րւաւթէրահ աԽ^ 
%էրակն 9 %|\ս*Խպի աաաքթս սալրրլ հարք&ւ 4/ՅՀր էԱքԱրակ 

յխսյնաըէրլգքն կ քաա •քվձէսրկք» բատձր/եակաԽ հ%**/յք&է* և. 
՝Հքէտ, •&*%**ւնթ% պւ 1ի նաէա պաակէրր էրն հոգսքք րէոաց 4. 
յՏպո1ե*ք ըւէրչքէրցյ *ֆ նԱա ճգնաւպւթր* պա էրթՀ $Ռա9ոէ 
%Ւ*ա<ձկաըաֆ հրՀք փաբձաեաչքե և հաւաաթվքքև պա ա* «էք1 
աքհաաՏարհկ ղէատ ք յայէաժաաՐ ֆքաեէ* հաևշաոակ աևաաճա 
Գ ՀՒրհէ Փ*–Բ և 19°Դ. Տ4*# գէաաէ-թնս հև գի ալ աճ>^ 
իայքէԼ պահկ Հևա ՝ֆ հ»ւր փպ*&*Տևաքթէ * *^\թձպքւ պաքկա 
՝հ**ր »/րցր ԼրՀտ էճճհ*&Հե ճ՚Խձ է$աւր ^•տր/*՛» Պա*֊ 
պէքՓ և. աևձն յիաքնակևյթէ ևթհ Հլաքթքէ քհ*պ6ւ աեպցքՏէ 
յէրմամ՝ մձաԽկ ՝Է հևաց ֆպթ,՝ գպըշէ հքքթ >փքքք* խ~ 
Ո մ$Բ*–ՅսՏէ^ ա՝Ւած&>» |/«– քպե» 
■հաէ/իևրա.(2ֆ աևաևքւա/եչքե փախփէևաց պչաևաքղ֊ ԱաՀքՏևզյ 
%ացա *ի պսաէկևք քսւսասէք հքևշտաւկաց, *քքապՀա և. *«4՜֊ 
%էտևա& *րթ հաՀբևրեն հնացՀ փացՅասևաչք, փոփաիփI» ՝ի 
յ/աք9էաէ,որաւթ% ՝ք> հոքևպւավՅ^, և քա սա* պրՀ աևաք |լ 
Հրրևաաց էացա աո.ցց քաւա»*Հև ար ծաղկի արափց %ացքևէ 

| ա֊աոյե աշՀաքհԷ աևաան մևրղղ 
՝Փէ^ հ^ԲԲ ^ "ա֊ԲԲ փաոՀ յաւէաևածա յաւֆ. 
աէ%ից . ա*Օխ ւ 

*11հՂ> 

ԵՐԱՆԵԼԻ ՀՕՐՆ ՄԱԿԱՐԱ8 

0»Ո*1Ա4/«ք^««/։ *ք||^ արաացկ «ճքք և աացկ 
քքֆաաիւր ՝ի ղիաաւթք՛ 2(շչ/արէաաւՀՁ–ևաևն , և/սևգրևացկ 
յհք և, ապաշխաափէրացէք ղշպածս իւլւ քոր Գի ժոաէաՏադո|ա> 
Հևղքա.թՀ և. դաաարկա-թէ խ֊րոք , յ»ղթէժա*Ր $Հքհի 
նա/աւ*.ա.թ“1> տրտժոէ-թև ՝ԷՀևրաց գպրծպթ աաաՀէքաց* |ք«.«. 

Հ»(*» է»յք1զ 7՛ <(1 ^*էք^***^է*՝՛ 

Թ^էԲ &Տի Հ»յ՝Հ 9՝ա^այ,այ 
•՜ Հ4օր՝1 Մ~է~ր ՚քքՀ ա&Նայ. սի֊ թէյ, լ դ թ,է^ & ««ոյ, 
քէյևայՀրք^սց խր»Հ ազաչէչոՀ խարևլվա*Գ»ր*–Հ>,յաֆ. 
* ողքաա%ԱչոէԷ» $աէւ.աքթւ &&Հ ժաէՐ թարէրրպձէ «ա*«ա| ապթ 

/**րէ "*ալ քՀՊթ* ՛Է քփէա».. ՆՏէէ աքաՈոթէհ»քէ 
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գէսրՕրալ գհկա պխ>քէկ Հ«“* *%»քսափրսւթէ խ.րա 
$էպ*հե 1*մա ած աշքաաաաէ>(3ի ա/արձ&պ և կրսԽաւ.որա.(Հհ* 
և. յօմարսւթք պահոց ■ հոկա.9է գա>արթ ա.թէ Լ. թաղ, 
•Հւթք ապոթից յորդութէ, հրաժարած ՝ի հոգաց աշ, 
խարհէա և յամւ/ևաքԽ ստացաւ.ածպք , և համբնրա.թխ.% 
ատ 9ի թշէամսքևէրըքք ուրա^ ախա % և. «աէլ էջարաոէտաաի^ 
ք^֊թք և. գցաթոա ուքատ, Լ սիրե՛լ քէ^ աոաւել^ոԽ 
քծ^ծապնլ^, և. միաԽգամպքե ասացնալ ատել֊ պամԽՂաքթա 
հաԽգքաա մարՅնօյ և յօժարաւվժբ §փրԽլյլամն*Խպյե աշ^ 
իաափա^քժքա մպրՕէոյ է ՕՀԼա աքսսրիկ Հէոքհի նմն ար, 
աոափաա Հւ *պքքթ ն. Հապա «/* խփՏտարհասթր և վաաոակէՓ^ 
ոքգոս-թՀ. և «տլհղքՀլ&Գ *^էր *<֊(••*& *«յյրլ *®՜֊ 
^ւասր ^«ծ պամենպքէԿ մարպֆկ համարել* եֆւրալ յաէ^ 
է/աեա^Խ մԷպյԽ հայել^ և <թաե քքՏէթև պամննպքե պթ ❁պրա 
գարհամարեէչ և յամննաքև ժամ* ր>Հ1 վսփէճասքէև 
իէ-ք Ոք , և կամ* թ-կ ձրպկս կաքաաց/ե պատահելն֊ աւսմեչյ 
ամօթպ աետմևել կած, ձ. գամենաքե դասաաասձա ՓաէՀ, 
քսմհաչքէփ գքել^ 9քփ փփրսա մաաչխ ք 4ւ գփաաա և պսլաոփւ. 
և. գսքոակ արթաքև և. արգարոց որթ սիրեցին պած • 

|^հ. ւորԺսսՐ .թագցր*ոոցէ նմա պյս էԽՐ , •գքեփո-հևաև. 
փորձո$կ,գաԽ՝ք> վերսց.և եթկ իցկ"հրաժարել ի գնա, 
ցտ *■ յա"^հտք յՏոացիւրոցէ և կարաոցկըԱդդկժ՝ 
Հր-Լ Ւրհքք^ք պաա1ղապժաց պ,աի խ–ր*յ՝ պ> խարեցաւ. 
ըսա կաժաց ի*.րսց երքժալյասաջագպև * ե)ֆ ամՏքևե իե 
քոսս կ աքս, եգրարր, գկաւճ իւր կատարել, թ֊կպկա և. 
է*»րէ •սւ.Կ&աԼԸսա 1էա^էԺէ % •ֆնչև ցմահ, և 
■&պցրր"Վ*Հ Շ^Լ աաաջնսրդ^ խ֊քՀէ • 

գարձեալ աքկանկ փպփձաՀՅքոն որ յատաքագեթ* 
փափկացնէԽԼհամադամ* կերակրտՀթե էվՏն , և ածելաաց 

Գպ>եևաձ։. ևյէա աՀ*քՀկ՝Հձևւք^><ք «*քք* և յէշևլ պէը» ֆպ* 
քՔ*Փ* հ^Ղ* "**Ա ^ *դ*”*֊֊ յ~Հխ~քհհ"* և 1րթէ ձրաՀ-պաքա 
Քև֊4թ ՝ֆ պամ»ւ0ք և Խ պոաահելԽյ է 4 պաաձչ*** ^ 
յապաթ*, և հքաձէշա ՚ֆ հֆՓհք պա^-քայ քքկ.1# "քփ 
յա*փաԱ%(ա Հյա»րֆկ ,4 %աֆափաաա ղապաափւա արգայայՀ է 
**էք Ե*֊ յպժաէէ ,րաթքա*յքե V»» 
#»(թ%ակա\հաեգֆա*և*ֆք*լզթ»լ <^^ք, Փ»քձկ # գֆաա*֊ 
աո*»±ևլ +ա% պեֆեա զիլ . 4 յ^՝ ^ Հրաժարի ալ է ՚ֆ կամՏազ 
•*ք"”քֆկ ""0 ^ **•֊+, և խա%աք. խրք*յ • 4 4ք>4 է*ք4՛ 
հաքէքո.% պսոֆ 4 փ/աք0աք ա*. *ֆ պաաՏրքազմայն՝՝յ"քՀՍ"*հթ**$**֊ 
ւՀ-ս^ւ * «Հ/է ւ^-ւ • 4 “ք– 
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ղմՏասռ. մարՏ&Հք , դէէաշա. 36 արաթն 1լ քձ^ 
քա.8 ա&էոսյն մարՏ6>ոք%, Հֆչև ցակարաչ/աւ-չքսճՀրլյ և. 
«ձ աալսակաւ. էֆ պահևլշ ւ/ոաւ ած&շ աալք պակա^ 
րա.(2ք յէսրՏղքԽ և. պէբկաբա. ժասժա1,ակաց, էւ աոաք 
աաէլքէկ աւատթ կաբՕրմ՝ քՀՀքգչ^փ էբկաթոա֊^ք ժաաէա^ 
նակաչյ աշխաաա.թ\I հաժքւևբևլ, \%*. պի հխ֊ա&դաա Լա 
§րս և. ակայէ ւէաբ&ԼաԷ, և ՀևՆ բէաՏւ կ *4քքցք րսծքն». 
կէրէյուցս&էել յք&տէրաե, 4 մա/ևաւա/եդ ^4լ <ք> բապամ՝ 
Տրդա գաբհէալ կ յաոաֆագոխ ,■ե-աքժտՐյապաաչ •*֊ 
ղաք» չէ* ՝ք> բաց, 4 Հբպկա Հէաբհկ • I»՝*– ^ 

յ*9ր**,% փքձ՞ւթՀց »<լ թէրացէալ Հատ*, այլ *ց^ւ 
դահօպչՐ էկաց ՝ի պատերազմն խարհջղաց և ալ յաղ. 
թէցաւ. , գաՏէ ՝քւ վէրաչնորա փ,էրձա-թքթ պաա^ւաէյաէ 
գփաօ֊ասէրութքէւնն՝ արդէսբա-թք • 4 աբ ալկօպաաց(էխ^, 
րէլվսա ՝ի ձախակաղք ՝Է 4րպա, քքաբկ վեա յա^կադք* 
(IV. հ*բպ>ա~թք, ա–*աի *լ կաբկ յաաճէղյ 

էՆւ գ՞ք • "է է՞՚Մ՞ՓՔ ք"*՝ –հհն»յ-քլՒ՚րշ֊ 
բԽ *- *Փ • *#** 7^։ ՒէհրԴՏ հպ~ր~~թ*տ» 
|/Հ • թկպկա և է&րղչաբ յաաաջագաթր, աապաշքաքէցէրբ 
և. պտէցէբ քաՈնա^Խ մէղս Ք* * աաք նյՏայՀշէլյը» 
յևղա֊ցէալ֊ և ապա ասրդարաչյէրալյ որպկ» 4. 

դ^պը** * Հ^ոքնժամ՝սէրրւԶճքէ օնէոփաոութ*ք& *ի ոֆրա%ա^ 
րա. է ոլւֆաքԽ պայ»> պյլևյ-ոձրր*. ք» > ճափաաաւ֊ 
4*խ% աաքյլ 4. յօժարապաթա աո%Է փքա կրՅԽայորհլյթրչ 
Հսք պոր ոչ կարկ աունէրլյ ||1^6414ք ^փարհուրգ» Գար» 
աասո-էրչև» անկարգ պահս 1ւ ոՏնթգուա հսկա-Յնև. արթ^ 
նաթ-իէՏ»» | և. այլթաքա֊մ* քԽչ պոր ոչ կարէոՐ (Յա*1ղէ 
ք | <*«& ^ փորձոԼէթ^քքխ աո&ձարձակ արարթա պիարհար^ 

\ դը» Գարա և. պամենաթ» աշիատտա.աԹըարէրաչ դխրաւ 

հ~ւր*էՅ ՓքՀոէ ղ* &*•&*** հր1 •կրա%արա է5ր^*»Հր" է»– 
պչփբաե աա *ի չ^ք&Լ և *Լ ԳՈՀ՛ """ԷՀ » ա*ԽէՀՎ 

՝ -♦ պ~հ"3* յ*րրէ~ր*լ, Գն1ր֊ էէ&Հ ՝ՕԼև ապադխարն֊ 
ըոէա*.աքի %»ք*ա ակար»ա.թխ% և յէրրէ էւ անև\ղքա՚ի յիշաաակ աչ, 

* յ^ՐՀ*9ր»ւթֆւ% ձամաԽակի . » 
ձրչքփ . . կարիյևս հապ&րնլ *Խրմ՝ա%Խլավ֊ *ի %ՀԽ էձաՀաա.**֊ 

* Ժ՚՞հՒ՚-ՐՀՒ՛ »•ծ հ~"»">ր1–լ ԺյՀ" • թի**, ՛և պաարասաել պո&Խա ք 
Հա<ձ ձ-*^ 4 ք*ակե^ո^ա Հարգկաձէ; փաոաա^րԽլ^ և ք«#լ 

1^*» ւ * քք»*^1* ^ ՚ք ք^* *ր^յ 
.թԼզ^բապո*.*յա%աու.յ1րլղ,ք., և Հքլ ոչ հա%գա֊րԺՀ , V 

՜ ձ1"^ ք^ձ Բ"պք*–թք արաոյՀ ^ խորհուրդ* $*%կ4քր* , ա%արր* 
է*֊ ծա%իյկ եթկ *շ ըե^ և անրուհո և շաա Խո *»/լ ք*չ, 
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ՄԱ. <1 ԱՐ ԱՏ 568 
աաաեի ,յպէէ*.մ՝ կա*րեե*Ր՝տան մեգչտն՝ ա/սա*. արագ քքրրե 
փա* • աք" է գր*րաւՏ& ՛ի կօքմե "փքք * "ք ք^> համակ 
աա. արգ*ար*5* ա*Տ*ի, և աո.է*ծ>պ աա/ադխարաէթ2ր վճարեմ 
քկեսԽա ի*.ր* \**յԼԸ*–Լալ, եգրյսրջ ,յաա.ակ*փ*օ»հն՝ մի , 
«4է իաաօրեացխ ՝ի յաք^և. միյահեակ, Լ\պ/նժա*Ր 
աեսեալ % (թաքթրաքի՝ եթե ալ չագ ա*. ղհեա իարհըր^ 
գացա այաացիկ և ալ գմիքք, արաքե" և ղ^աէ-թաց նշաՏաա֊ 
կեալաակ վամե ա/սարիկ՝ եթե վարձեցեք պսիրա ի*Ր և. 
փՏ*եցեր ՝Է գիշերի, ջեա.ա*.ցեա*լ հրա*էփորձաՏ*հփ*, և ալ 
գյաաւ յխ* աձ>իրսս֊ո*.թ խ5* « փ»քԱք աաա*ց թե փարա 
Հեցեր քիա ՝ի քիշերի, և ալ՛ի աաւկ . վաաե ^ և 
պաա աաե> չե*Հ արգիթ քիշեր#, այլորգքտ ըչւաայ . վաա% 
•Փ *րէ&*Հ1 է» ի"կ քեն չար քիշեր կ « 

1*4 ժ"էժ,ար "&9քե Ւգհ՚^րէՀ "րաի մեր# պսքքսաս 
փ*րձաւ.թքր,և ալի մեգա իձաարհեադր Լալի հպարյ 
աաւթիա, և քաալթրԼ և ց*ածա*թթ 4– աա աևց կեգծաս. 
րագթՆ հարթ– կր*ե*ալյ*րէ*ւ.թի*Տ* ըեկսպեալ, գարձեալ 
միաաաԱգւաՐակիգրն էսանեն յա*.գեչ/թ ՛ի վերա/ %արա ի**(և 
հապպ\ր յրաՏէկաէ թՆ և ապա*.*ագի*աա*թ է * ի յա/" պաաե֊ 
րագԱաՏա էթեալ ըա-ձաեեն գսիրաքե , արպկա թե «&, 
հնար իցե նմա կեալարրութր. և. աւէսմնց ապաա/ պահել 
գկաՀաա».թֆ » արկաՏեեն ՝ի ւֆ*աա %որա երկա/և մամսձէակա 
4 գկր*Տ*ասարաւթքն աշխաաասթթր » գնեն աո աք ի նարա 
հիլաՏաքասթի և գակարալթյք մևպմ&ոյ . |\յլ գաթ • Վ. 
եքթաիք, յա/ամ՝ վարձա.թե գհա/ևգիաա* մարՅե# ի բաց 
քՏապ^թ է և ասՀվ^թէ յաշիա*աուք2–խ5ա պահոց և* ա&Հ. 
%ևք%Ա պմարյթա մաշէ^Լ ^աԱ4աքոտա^*է\^լ. յսրժամ* յ&ժսէ, 
րէրաէ գ*Ռր ւլ յաշխաաա-թֆս պատերազմիս այա/իկ աևս֊ 
ցե աձ I աաօտե քցջրաթի իւր "ո*–րր և հաօաաակ ըզ. 

պՀ» Փ յր4* այ*ՀթՒ*ֆ ^ յ~էֆԳԽէԽԳ •*•*֊ 
ֆաաապևՁ»ա.յաԽԼլ. այլմքֆաաաԽ այաաքՀ է 
րէոզխ* յքյաէև 4 յ»4^«4< Ե«– պաաևրապտՐպ*ա%կ*ւ.Ն և աջա*.ա^ 
քոր4 ***•& ք–ր^ք*ք* յ–4ք»յք, պաէակարա^ալյեպքփ 
^էէաա"1է^յա^ 4ք*^* հաՀարևլ պթքքխ «4. 
ք\>ա±իթ ա*կ՝ լթկ փաքձևշԽր րլ պպաձակար ((•/ա&աաակ)*/։ պահ* 
»հ~ Ւ*՛ "Ս9 արաքԽէ Գ ԳհՒԺ՝ ևԳ ա*աջյ, արկա%1րքաԼ 
^ է^Գ^ր Գ ԳհՒՓ * ՚ե""** քէ հր**֊ Նէաթապքքթք ժ-ոէահաՀՀւ է ևքա^ 

՝Պ&է❁ ՝է էհԺՓ ^4~»աաէ ա"–՝ի "Հթ—֊&ք* և մար^ 
*հ է❁ա^աքք • Փ <էքէ^ր */ ակաքաւթխձւ աձժ*+ժ*4*քէ* 

ր*թ»\կէ և ափ* է փակ աաաաձպյ փափ֊ ^ էրթԽ Փք*" «ք. 
*ապ* Հ ԼգփՀ&քէ էպքփպ ք յ~ք*յ*արճապպՓ*** 
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866 Բ»1Ի*ԼԹ 
աիրաաա ,4 ^Խորհկ արաաաաւա ա^բախախաա% ևհաԽգքաա 
խ^րհրդ™/ % է ա^աա^ևլ հ*Խ պթշԽա/թ» Գ Լ. 
*ւ *-& ճքք# Ւրհէ*Գ*ք %ԿՒւ ա~4*եաՏԽ 
գ»րշն*րհ1րաշ . «Փ*ք4« ^ * ^ք^քՊք^ թ*– 
գա.էՐ աշքոասալթք. 4 աաԼթ ղշ*րա֊թխ այ է |Լ/«ր կ ^ 
րա~0*$Խ ք*ր 4 ^|է«|աււ% աակր% ե(Հկ աԽևաաԽգա.թփա.% 
աԽապակս/ե 4 աԽատեշ պափդաաաէրպլկ մԽւլ յևրկթԽա է քար 
օաւտա. տ❁՝ջ ղօր§ա<.թ նահքրն այ յարա-թֆ Հաւաաայա 

(#ս.յարձաաՐ րարևրարԽ աաաաւաած ԽաԽա ևթկ ափրապթ 
աԱրո աաոապթԽ Գ վէրրաա ԹջԽաճան\ աաքեժաաՐ աաևրա* 

դյ^յ^Տ^ւխՀ%»Հև%Հտ4. էթհի^ւ 
հըրգհ֊ "*–Լ դ*Կ ♦ ո,Լ"հժ&Ք * գՒ^ք *&~ւհ֊1*ա* 
քքլրատաԽչիւր ձրպկօ մարաԽշֆ %Է պաաէյապմ) կաաՐ թկ 
•կպձ* յաաա*.ծ*ք . և թպայացևալ քթըշ. 
նարքթև պաաէրքապյևլքԽգ ւճրղքաարհրդաց քիքԽէ,թ1ոափ , 
և յւ^լ յյասկա֊թ֊ԷսԽ հԽշաա֊թ֊ևաճ* 4 ւնափաա ա (3 էաԽ 
& մԼ՞ծամաա֊թեաքԽ 9 պապկա նաւ. աաց/էպ ա>քք^ կա^ 
Հևացի յաջաՀար, Լ յաք^կայա. ացաաքկա Հ*փ *աՀպ. յարց 
Հտրձաւքէեզք ւ Լ^տր*Խ*Ր 4 աքարաքԽ քար ակարա էծյԾ*– 
4 կա$ֆ վ$աաելֆյ աարձակմՏ*5ա թյ/ես#$Զ*քնֆ յաքն+ամ՝ 
•Հք բարերարի փայթ արարէրալ աաձպիասա&պն Ւք& **֊ 
Ոյպթկ *ի նա դարՕրալ զսաւր/լ գչյջրա֊թՀխ խր 4 հա 
աաոոկ զափրան 4 ք*ք/ե 4 պ&պոէթ® %որա ք 4 շքարհկնմա 
քֆփթարա֊թֆ. յլ«ւձ6 հԽշաւաւթՀ, պպկա 4 գրկաղ^ իակ 
կա աակք քջ*֊ձ Ւ*՝Գ աւաարապթ յթկն # պէ հկ^լ 
4մ* 4 քածափրհ արաախ. • Տ^աիաէաաՐ էէարդաակրն ա&րա^ 
#®*ծ աանկ րա&ՊՀլգաչա արտի նորա , 4 ՝ի գարհնակաՏե 

աւպֆՀ գյօրոէ-թխ 4 հա», է"*֊&Խ ^1*% 4 
աաաՀ գԽա, 4 աայ %մա պպՀէոս&Լ թե *ահտ է ՆաՆրափաա*ա&Հֆ , ֆթա 
4 Փ^չափաէ թխյե 9 #ծչ4 պփ^ագա/Խ քԼ թԽգա ք*®§ յպԼ 

^տփ4« պ՚պՀ" «/•*•/*ակարա—շէ գարձԱալ ափգւաԽ 
# 4 4–ր–*–Ծ** պա^ևք֊Հ&աձաթՀեա+աՀՀ 
#–* > յաիՓաար բապմապՀքա-թ* *4 4»և 
^4» » արրպՀ* աաԽատՏրաՀհ փէ^ -*»4% ք4^տլ #»էլձ1 աե*քե , «««^ 
4#4 4 Ա ք«ք^«1^ք ՀՀաա-թխՀՀ 4 

#» քք^^» ^ա<–>աւէ 
ԱյԱւ<1*4 յՈրՓա^է աե*ցկ >քք/> 4 >»>^ 

ր~րԿ"Պ* ** է»ր>յ^է, է4ք* ք^Գ^Ղէ 0^»^#–ք* 
V»» 4ւ,,4,#յ^ »4թաձա,էՀր~^՚ր–• #*«յ>4 

յհթէ Նա հ ւրօ-^ձ 4 
ս#«^ «է^ա^լււ^ք V» ք4 հասաաափլէ է«. «ՏքՍւ ^44 
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ւրԱկԱ.րԱ.8 867 
վաքւու^ յօճաիսսլգէօ1ԽակաէԱա^ք հաասձ»կ « և յայեժսսՐ 
^անայյէսսլ գխքրաայէ; ևթկ ովկ սր գորարարսնկ վսա , 
և. կաէ/՝ Հ^ա1րդ յՏսէէրսղակաԽ կր<>)Աա.սրաքԼ արժան կ յաա 
կսս&յթտ այ դնսդյ Լ\աթ"հսժ՝ժարՀէ քխէկ ղօյաախն ՏՀյ. 
Հաս*այսճձլրաքսւմ՝ իս&արհաթյթ. և ^«Տասքօւ^յշ, 
օրսյկա*Հ–»աւի(Ժ,ա»կ « պաաարադ այ Հօդ/է քաւՏսսրհ ւ 
յաշիէաոա-թէց պաս>Տրր*պըֆն պխձսարհա-թխձ» և յբ, 
րաթֆ Ոէ.սէ&փ–՝ք։ քասրհարդս սրսփն % |^լ յայնժաժ՝ գս. 
րաթֆե սկխքքէն աօ%կ յայսնէղՀոճս պէրր1խայթսծ։ սասՀ, 
2է Ւհ^հէ^Գ՞Յ • *- տայ քփ^լնմա ձրպհ» «ք. 
ժսԽ \ ոաղյ&օէչյ և յայսԽկ ն& քսրսսփէ. հս/նգևրՕր., 
է*էխ պտ յ*ւ~"Լ հայխէրրՍաւ .1 սմրղէկաչյէրադլ դխսսայյկ. 
էրթկ աշխատաՀժխՏքթ էՕսրէ&ականյ» փոբր և սակա^ր 1Խ 
աո. ժնձաժնծ– Աքարդև-օյյԽ այ պոր Հխ•քհհ փսսսոսկսո ււ. 
ր*»3 Ւ֊րզ > *■ քք^լ Հ * «շ. թ^արժանֆ 
շարանք» ժսոքէժԽակԷս այսսրէկ սա. հսՏէդևրԱալ^սա^և 
^՝որ յայսձկ սա չձք օֆրնյէա (յԼր* Լկաաքնժամ՝լյա. 
կէգքՏե ա*ւնֆ յացթՏ4րլ%մա ղդէա&աաաածա ա4^ծա.<^ 
րճոթ»,և էպէոսլ յայա&փ սասվի քսսրհրդսց սրսփ նսրա ք 
սրէսէկարաայկ քթտնյ&մ՝ ցօ&Հաէց քքԱէՀաթբ սրսհե-լ 
ՀրհՒ-դՒ*՛ % • (***^*է*/՝ *հքլ&չ. ^ 
սրպժսնց յէօյսմ* էԷ>ցրք> % յրր *շլ 4 ^ա»&ծււ4 ւ««<էլ քՏւ/» 
ա/լյսրժաէՐյար փ/քրնկ&պցկ, Հէսրհֆնժա յնարսդահՏ. 
դիաԽք պաժևնաի» * ( ^յյնժաժ՝ ժիփթարֆլրարէրքսաՏս ղ%կ 
նմՏԽ օահժևնս խսրհրդսց սրսփ սրրաթթ. հաքՀսքև՝ հսՏէ. 
յարէոեզնժէս *Է^րրթհք աժէրնսյ^է արարահսց , Հւ. սասճդյ 
փհձաթևաԽց գֆսՎրլԼ հսձքջէրլ, և ժքնայևլ յարա# 
յսէնչյսՏա, և պաժենԽանս&է ք»սն յքքկթև արդարս համ»սԼ 
ր6լյ 4– յադդաթքսնայնլ ադաց նսրա, և. պահսյսձՆա. 

%մա գաաաիւ% *ի թաղում՝իա%աթ֊ 4% մամանակիո ասա. *ի 
հաա.թ% որաի * որպ^ո 4 նրոքեԼյքն փոքևաթհ%ա^արութէՔ^մւ Խյ* 8^* 
^1*։^ քք^ա-11 այ հոգի մամոկաանի %մա յաայմնևլ^ գհաեփ 
մԽէթայլՀ ւ 4 ք հաաաակույ գԽշմմրալաոմվակՀե մեգաւաթաղ 4 
4 ^ էք^Խ "Բ ա*՜ սֆրա& խմեար, այշ և.9քաոլրէէ֊մ* գոյ* «ցլ կարԽմ՝ 
հոԼթիձէ և մաշումն պւաքԽ չիՆի • «4չ, մամ» %պքն+ 
քՀայնմամ*շնպ$ հի» էէյ սկոանիյաքա֊ մամ* մխիթարէչհ գԼկոաշանկ նմա 
%Հչ%մա գնըէթաւորմն • և նթկ մր^ *ա\մէ*Նա 4 կարգ* աա *ի պ»աթ* 
•կէա պայ,ա կ աազմհոնլ, ե պգաէթք 4 իանարհավմք, Հգթվֆ 
**իա% հոքհգնրձնալյ 4 աուչութք 9թ*> ա%»պւքթ աա^մդաէ յյաԽ գամն^ 
համիԼրապաշֆ . 4 Հ այմանի ՆէամևմԽ > ն. շհոշքնղ^ի յրա^ոմա նպ^ 
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968 Թ«Իոյ»– 
թ^% ^ յաեկպրձ՝ ճ–. 
թկ պօրԽ ամէէեաքԽ սակաա. /&»չ֊ աս&լյ յաւ.* 1ւ ասևլ^ֆսկ 
սչ» պի սակ Լկակս/սա ՚քէ կաթսպիկկսն « Լթկ *տ «լ»«4. 
ձահարէսչյկ զէրպա. քար, աթայխասյն ըՆդ վայր կ կր*3>ա. 
է.արա$.թխՅմԽ ՝\\յւ մէրդմ* ուրկթ և ոակաւ. աոէլյ քսքքք 
ըել և. յա-էւ էթձ-լ» ՀաԽպԷ սակ . յար Հ՚Կէքէրյկլև յայա. 
էթր * |,“– յսր^ամ՝ ասնիցկ չափաէ և քսպշրավձի ք/աձ 
խ֊ր. յա/եժսսՐ դասս թր քնարաայյկ յա֊հ*հա֊թիմհ, և 
քձևսս իւր ձգևսցկ յսւրդարա-թք՛, և ըԽկացփ քսրսշսսձ 
հոճաարոդորգ ոպաք&իս > և. յամհրնաքն ժամ՝ աացկ քմաքԼ 
ժթ» քո֊ր յաշխաաա-քՅփ և %է հոկուՏ % Օ այո աոՌրՂոսքն 
արաոչքկ շ**փով֊ ^ ԽքլաԼ ք^աքա11^լ ^^ «աքա^ 
քոաթԽամի , ւցլ հաեդարա կարգավոր ասթ֊եամք 6 

IV* Ւ^քհ^ՊՔ Փճ❁աքծլէ*9 աքհամարհԽոչյև% 
քհ"&գարաուի կարդա*պ*աթք հագւոյն պտոյ 9 ՊքՎ^պ*֊ 
ժոձփ քոյկ չյածա֊թր կապժէրլ ղ(1կթն ֆ Լ .թագքք բո&փւ և 
ըսսւքէթ. և հաժբԼրաթքէ, եքժկ պայոա֊ ւ8փր անփգյքժ 

,յւ5^ւա/%պորաՀԺՀհսգ±*թ*րրոյ պաշֆ *ի%աՃլ 
^ *֊ 4 յարձակքէն այԽուհեաև %Է վևրայ նորա փպքձու^ 

թ1տ Ւփհր՚ո ^ Ւ^Ւ-Բէթ ք՞էև աիպթմԽր&քյԼ 
գթյապժոմէտ էարհրդոայ շարժմաեց% և֊ ոևրմսՏփ չաք և շաա 
խաա֊թփմև և քէզա֊ոյ ս/նյոօուքՀք՛ևյաեգգԱութք 1լ յալ 
աա֊Օէ և ձտքք1 որ ոչլ փս/ել կ որրյպ, և արամա֊թէմն 
խւովական՝ որ նկպկ պոարամական հոգթտ .%ա և արաա^ 
ոաա ևո դաուի»ւ.(3 ևան է «(ք 4 
գարձաոշկ ղխորհուրդ որաթ խրոյ յանկարգ խափա֊ 
թԱ$կ% # 4 ը*կաՀչի դՀրամՏոև ոուրբ հ*գ*–*թ» * 
&էո5* մ*Հ՝ծ վխքպյնորա և Օքն^թիւձ յսշ+յաքհժամ 
հաոԽա֊չքևէպյէքաաաէքկ մարգն աչնք1ր(Ժկ ակթակ չթ*91** ք*"ք» 
հուրդրԽ քորյայ , հանապազորդ այո միփքժարավժքոն և. 

թարց, և ք*է*»Հ ևաաֆքապ* &յրսշա%էր% Հա ւ էւ. Խթկ խ^ք 
պք-թք և ձևա.աշ արգարաա^թխ.% 1ւ զպաաա^էքա Հօքււ^ "քթ*0 • 4*. 
խ%դքա.անա ապօթքշ և հաոաակ վա&ֆ ^ * յպՀԺաք քք^ցք 
ՀարՕա, 4 պթԽէէավՅէռՀե աչաւյ • մարդն , 4ք^4 պարա 4 *»4«քա§ա<ք 
դամձնայԽ չափով* և համե#աՈ».ք9ֆ կ*"է. & 4 սպաաևլ աԽաան • 
4 Հարադր^թթ է խ. արաա.հնամև դար» աոեմ՝• 4. 
՝ 1հ–» 4ք^4 4^ ար^ամարհն^, թկ պ յաոննա/ե հխ֊, 
$4* դպաաաափրաձա հպւդի պրթհք, թ*յ յա1ֆան%ֆա արավփֆ , »ձ 
ւ/աՀմաէՐ շքարՀթ հ»գ*»աՀ պ*թ*ք րկ հ աապնևլ ա±1րևա»>թէշ քարա . 
աւ^>*^, 4 ւք»ք1է^ խո*ա թնաձյն* 

□ւցւէւշտճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 



ՄԱ. ԿԱՐ 118 «19 

հսճէգքաա՝ «քւ աձնկ յր«^ր^լ կէսաարևէպա, Հև «յլ աքեա.հ1րաև 
խաաարխֆ ալ յաՀ֊և աչ յաՀևակ , արպկս Լրսծւէրչթէ ։| «լ 
<ւ^ ք»յէ է ասկ » աա. ^1րւա>պապակ1րքԷ և բը, 
ժըշէ/էրցևբ ղի»* 

1Ն/Լ սաևէՐ էակ սէրէչու֊թ-Տ դ ձէրաւյՐ խրաա մէ* մ1ր& 
կ ընգա%ևէ~ պայապէաէ հաեգէաայաք և քէեԼլկատար1րա»լշ 
1'^յլ արժան կ մարգոյն ասյևաՐաաանա§ խ֊ր հ1րղա.(3–է Է**Լ 
%արհա.քժ&էմե և ցածասքժք րւա.թ1ր յզյժ *Է խորհուրդս 
արաաէն 9Է ծաձա>կա և. յ1րրև1րլէս մարՅէրք խրոք • 4. աա^ 
նՀլքթվքե աարհաաէարհևլ պթշնամանա արատ և. պարա^ 
ախ. ժարգկաՀ % սպաամրլ պմէսա խր %է աասաակաապաա 
Հա*աք$ո.թ% » հ$ա&3րլ էՏՏսրդկա/ն ք և, կամ* դախԱրալհա^ 
կատւակէրլ 4ւ արամէրցա.ցածմ^Լ ղմէաա աւրատ* ացլ յամև^ 
%պքն ժափՐյաշաէփ ափպաաարարա/ , Լ յամէհափխէ յար»» 
նի քքու.շա–թթ ասձձահարէլ քթէթ* > և. ղմետհ աաաՀԷ խր 
նշա&ակ&լ^ հաՏաարսզյ և հրաժարևլ յապարք և. 9Է ^ 
ձա֊քժք։ ւ 1է փաաաց աշխարհխ 9 ԺԱեաււաեդ արպէա ա֊ 
ա.1րտարաԱն աասկ ♦ 1րխէ արք ա1խ րա գա^թ«սկղէրցա֊ցաԽկ 

ՒէՒ* Հ™ ևք&ՀՀա ՝իբա®, աքաքէզխաքրէ/ձթաք, 
գաաաահէֆ* հ^է^Փ Ծ*" % ^*է՚ "է. «V* •ԳէհՒ 

քք^՜ւ* •հէւ&Հ է ՚*ք 
յՏպյթէա ախա/Էցի, աբաա^բբսա պ/թ>մ\ է֊թկ ար կարաթ֊ 
ցհ ^ծ1 ք «»յ4 ^*» «ք\^ »լ ^ «*ք 
«*^ձ. Հէ&դա&փ էք *քւ է աՏր՚Խայքփ*. 
սԽոէքաա Հև ^աայաք վարխֆ,. 4. ըԽաւլաղու. թքլ 4 արաշա^ 
պ^-թթ ք«% 4 քարծար զք*լ.շաՀսաֆ, պարգևկ «Հ4յլ 3*4 
քՀսձպխա էԼր, 4 $*քփ կաաարևադթ շքարհհթ 4 
էքԽօփրօԼթրԼ էաԽասճ» յե-րոյՀֆփ *^Տ❁ի ,-րա.էՐփաար յալ 
է-քւօէևաԽա » ա»%ն» 

□ւցւէւշտճ Ե;/ 



ԵՐԱ*ե1>«8Ն 

ՄՍ.ԿԱՐՍ.6 ԳԻՏՆԱԻՈՐԻ 
*0.Ն 

/ 

ք)ատ ըյէն պրսՏճէ այ և աա%&%* ք Հ**պփ պտա զնշաՏփ 
՚Խաաասյսպփկ էն* ֆ յաղասմե ք յաաւ§3ք 9 երէր^ 

աայ տբամա-քՅփաՏ* ֆ 9ի նմքէև Յ&ա/յ պարապա,8է ք հաայա* 
չաֆթ, չրաւ. աք՞ի յադագա րարևպաշաասթէր էրպէալ» |^4 
ք*էԽ՝ ա&ա^թք, *քա.ՀՀաջա.թ՝ք, պաՎթ, հևք^թիձ , 
Խքկայեմսա^քյ , անպակաա ապաքէ^լ % յ&թեբյաէ 36 էՏծայ/Տ§ 
քքէԱք, հաասատ, խձ,արհա.թ%, էդը^քքսքքաւթ^, Հքյատք,. 
3*Փք՚* "հք * հէասքաճւ,դա֊թի , բարԼէփքավժի , պարկԼշ. 
աա^թք» և քպՀքՀ՛ ր/թա , ար է «4ք*՛ * 1**4 ՀԼ* արպաքաց^ 
պաաւլկենայյԽյաւփաենքէյյ՝նշան ա*քա*պփկ էրն* %աէ*Տբա «. 
թք, քրաաաափրաէք, արրր I աՏեդր հա*/ևլ 4 փ* աՏձքՏՏ։ 
^քԱլԼ յջլ կաաՕրլլաերչ պփդաաՀյսէք քՔ^»է 
ք*2». ցաաւկաաաԼթֆ« խքք^՛ *ծ»յագա.թքքշա*. աքէաալֆ, 
•արաէմա-թ-ք, րէսրկաէթ՜ք, շաէրափ*օպաւ.թխն * փթտզէալ 
էֆատ, հպպաաաւթ՞ք, աճէհաա.աաասթխՏէ, քծք^ք*ք». 
նաւվՅֆւ, աՏեկարգաա-ար ւաէ/թատա.յ&, ւ&ո այ^–« (աէխՏե , 
ՀաըՀթապալթք, արձաքԿէիրա-թք > նափաՏաէէգրգաա*վ2ք, 
աէրհաաՏսրհ*սվՅք, ա6»հնապաԽդաւ^Յք , շաափթՓաա* (3–խ%% 
սճփմամ՝ ծա*յւա ֆ փաա ոաիրա թիմն»<^լ կամե՛լ 
պքպյաա* և. բպ*քն խաւ>ազ», 4՛ *աաա%այ $ 1)*բաւ*բ 
4 * "բ^հ^Լ 1*1 յամերնաքև չարհ և> ^ փաբձավմ&կ 
և֊ 9ի հաեգ&րրձևալ ժամանակին՝ պր գայայն 4 ^ 4Ւք*%1 
ամև%այև տիեզերաչյ ք ^ գտչյութ գողորմեէ֊թք^ 9ի 
դձեոն սոպէթ հոգւզյն այժմ* և միշտ և յսոփաէաՏա 
յաւիաենիչյ* ամկն ւ 

ւ Ար* • ԼՂքր/ր՛ շ%էաւ ՂԲ—րէ՛** Գ *ևՆ և ժր •էէարարՏքր հէ%ա& 
յաէփաև\ակա%ա<ք , պարէձաւ&%ֆ պաղաչէք 4 յյապթրա՚ճաշակ 
կէրալ^ *ի աա%ն աԼաա% և *ք գաափթէ $ֆանձ*ձրյ *ի փ*» 0է ^ «Հք » 

–ր-լք հայնլ կ փապջ . 
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ԱՈ* ՀԱՅՐՆ ՄԱԿԱՐ 

հարցոիաե^ *,արև որո^ո-ԼՈԻ^ԵՄե արարատ* 

ԱՐ «4 և էպ *քւ դրափէաթէ փափկէս.^, 
թԽա/խ, քաէՕրնաթտ ֆսկ զպյաքա.թ՝ք ա^անէըՎ նպա, ՝ի 
/Տաւթէն ֆւրա.մ\ |՚։ք^ ^>4 ը*.ս*. նա էաքԽէՐ պր խա^ 
յւհաէքս ^՜տ, յա/նժաւ/՝ աանա քաքա*■ 1 ամՍսաքԽ և քա^ 
1ոՒ Ժէհ*ՊԼ*էք ~ր~~Ք~ Գ եէ^Դ.և Գ ■** #»* 

•6սքՀն՝էրթՀ ք<&ախ*տ պր&ր. 
Հ1րն Հայաք, և պէ ապաջևսցկ պթաքևքարն &ձ, պ>պՀ* 
քի •քնևայ^քն^ա, և ապա կաքաաշկ կար1րլ*ի քաց յթ*֊ 
Հ&է պաՏրնաք» աէաա\ |\յ« ա&նայն վձքբ &ն յձն֊ 
*Ւ •**•&՝ "ր 4*"ւր44* *- ^–^–լ-ր՞շ** 4Ւ* յ*Պ* 
\էր*հէ Հ «ք 1&Բ* յա&նաթէ աթափց և– յա. 
աԱրնպքե ապգծա֊թէ "ք*Հք ^ մարՏ&Հք • գք***չխար բաԽասաք 
Կ /ՏհդաՏՀրՓ պատարագ այ > և չ»% զՏաքն տծաաւն «ր աշ 
«4* ծաաս/ և հա^պաարքսՀ *ի աակաւ*ւդ էպթր 
հաա. աաայփյ՝ ՝ի կէրա^ բապքաշ կացացիյ գթԼզլ. ճրփ «*«••* 
յա–րախա.թ քոն աէրա*Տ» տ (Աքք շյկթ կամքն կաաաղրէրլ 
ղկաան իւրծօԽց պ» ըսա մէպ*9էոյ (ք1«լ կամքքև քւմշՀևլ 
պթ^ևաՏա *ի բժշկա.թ% աա-յդէ սապթֆնութէյ, 4. անկա. 
%թե *ի քաասագՏէ* արաարքն աւր Հր աաաանայ կապծալչ գը֊ 
աաԽքձ* մևգթկբ ՝ի աապրբ պա%\աՀ\Ն՝26մԽկն 9ի ժա*Ր հարկա^ 
էպա^թԱածն % |%| պաամէւ^ճՏտ ախոֆչխ այապփկ էրն* 
պՀանկալթֆ՜, աբծաթէփրաթք, չաքէՀխօաւէւթի, 
աաբկա^էք^նաքոմեձ, փաաաօիրութ$, հպարաաթ-քոՏ*» 
պրպթքկ 4. *ր %մԱծ է/ե սոցքԽ % Օ^լ 4 պաէնկ#ս.թ–խն+ 
սրանկասթք 4 ցօնկէաթի ք յագաւՅէ յխպ , դատարկով 
§մքանէՓա*6արկաբս/Խաթքք) պա16*.7ճմետլ մարՏնգյ % զջճալ, 
դա*ա> ք&դ փՀքր անամօթա-թք, թ*ւըլւթիա% > 
^ա^ւււ|յ« 38 • Օ^Տյ^ 4 արծաթփփրաւթֆւ« արծաթաի^ 

* փ*ք1 •րէ։**1ք <քէ ^–րփ&ծ»–*–. 
*»ք«*9 էր*5 ^ |ք*է<,ո 

^ ^–փք՚ւ #րք*։*։|։ Ն՝. ք** 4 
րէՆ* •է^**1* Նւէ^ւ–*– 

1 Երհ ^րքԱ»։* յէքԽաաէ * ԵրՒ– ^ 4ր#** 

□ւցւէւ26ճ ե7 ԼյՕՕ§Լ0 



$79 ԱՈ* ՄԱԿԱՐ 
րտ֊թք՛ կ սնհաւատա֊թի է անյուսութ*ի 9 սնգթա֊թի # 
սն<պորմութք9 ագաՀու-թք > արՀամարՀութի 9 ատնբա֊ 
րեմ&սո-թք 9 ամիարՀէա֊աճա–թփ % անձնաՀաճա֊թ խ% է 
յորհպ/ելի դատաստանսն այ ւ Օ քնրկչարաէխա֊թքխ• 
շարակնութք կ չարախօսութ^շէ , նախսնձ « չարավհտ.֊ 
թիմն > ժարգահաճա.0^9 ,, նձնասիրութ իւն 9 սնգխոու^ 
թիննրաաոտւթք, սուտ վխգյաթիէ Օ/^յլ է 
թիմն ♦ բարկութ իմն կ Հաստատել քի-ք կոաէԽ % Հակա~ 
ո.ակութի է վթմուէէ , նենդու թի , սուտ գիտութի , կէսր^Լ 
մւոութիւն , նեղկոտութի , ձանձրութի՝ ոչ֊ բառնալով֊ 
զթշնամանս ուլ/ուր , տար և աոնուլ֊է է) ինչ֊ կ փէսո֊ա^ 
սէրութէ • էիաո. ասիր ութի կ անզդամութ ի , սիրերզաշ^ 
խարՀս և. որ ինչ֊ ՛ի սմա կ » և Աներ աԱուահի ՝ ի մկֆ 
մարդկաԱ , և կատարեր զախտս աԱզիտութ Ն% ի) ինչ֊ 
կ Հպարտութ ի • Հպարտ ու թ ի կ խստասրտու թթն,ս.ն. 
Հնազանդ լինել ամենեչլուն և զօր ու ^ 

թ ի ւնն 9 1ւ Համարելով զ/նրԱ իմաստուն , և աոնելզյ զ/ւլր 
ևեթ կամսն , ճւ արՀամարՀել֊֊զլնկերն , և կարծել֊զքրնրն 
քիաա-ն գպ , և. ուՆԽ^Լ քթզխ խպ, ալ խՀթՀագ աա գպ* 
(V աաՕրԱաքխ գաթրէ յաձձն $/աքդաքէ Հձլարաշ4$> 

* րր I ՝&***՝յ^ժաէՐ *44ր Գոըրւ 
պյթծաէՈՀքե I 

(էր V % ^՚"3^ ^*ւ 4– ^ աԽ^ձ՝յ*է֊ 
**րՔա6. գա>Որնախ պխ&աղ*Հա*.թք է– ք$ա»ֆևրա.թքաՏ։ 
և. գեբկփոյնմտոլթ իմն ստանար պարտի 9ի պատասՀեր նե^ 
գա֊թեսն 9 թկ մալմ/նական ախախ^ր ի&րևչթատ Գ կաաՐ 
թէ V6 4Ւէ*& *®ք ^ ձ“7 գրրաւթեոնՀխ* եթկ 
ֆէապթ չնչիք և եթկ անարգա*թիմկթ, եթկ թ^նամԱկթ 
թքքթ խափանիչթ անտի քինին Գգի մի մեր&եայավ* աա. աձ • 
| յ*քք*""իկ պարտի Հանգար ինգաւթթ և գոՀոնար 
պայ , 4և նախ ՀաՀ"*֊թբ բազմաւ. \ի վերասյ ասյետթմն նե^ 
դա~թ%։0ե ամենայնի որ գան սիրովն |կ4՝ 
թգյսպկս պաարաաոեայի է վյաանայ և նեգի% որ յՀթֆսնա^ 
Հ5^ խ–ր*վյ պի պ/էսՀխփա »քպի կև%աց *լ էրաքկ քթ^Լ* 
փան զի ոշ եգև նմսնարսրբույԽ որպկս՝ի սկզյսանկ Հարյն 
և Հայրապետյխ և մարգարկվխ է~ առստեալյ/ե և. մՏար^ 
տիրսպն Հւ ամենայն իակ արդարին գտան 9ի նե պաւթիո 
և *ի Հարկաւորաւթխ և. 9ի փորՏութքս պսնադոնս է 1 
յսպագս է^սպ>իկ ևղևն *(քէղխ> աք, (^ գարձէաղապկ . 

0ւցւէւ26ճ Ե;/ ԼյՕՕՉԼ0 



4ԱՐ80ԻԱԵ–|է 87* 
պա դև արկ , եթկ գա»§ ծ աո այելտեաոն այ , պատրասաեա 
գանձն ^ւ», 9ի փորձուիէֆս « ^կրպկս և. ույ լուր ասկ% եթկ 
ա-ր պատահեն րեգ վէշտր իբրև զբարի ք^Լ» 

% տելով֊րո թկ առանց աեառն ւյլ * որպկս և գի^ 
տացստյապագս որբոյԽ ( \ովքւտայ՝ է/թ»չև ցմարմինն և ցու^ 
պիձղն աանջեալնորա , և պայն միսչյն որ աո. ած սկլքև 
հր ընկալաւ. * հստնգերձ համբերսւթիև և գոհութեամի. 
յաղթեաց իլրում* փոր ձութ Ն^ն , ճւ յա դադս այսորիկ 
յապթալրամն ղամենեսեան եղև տ ասա զկատարէլ. 
լա գոյն սն ասկ իբրև այ սպասաւոյտ 9ի համիերութ իւնս 
բադումս 9 ^ նեդոռիՅփս 9ի վիշտս ֆի բսէնսայս/նձկութքս 
9ի հալած անո ։ |^\լ դարձեալ յւգէժամ*ս/նշարժ եղեձ^ա.^ 
պոս ւ գ*չհր ասե՛լով* սվմեէլնեսցկ ղմեգ 9ի սիրաթտ «|^» 
նեղութի*ն | թկ սնձկութի 9 /Յ^ հալածասեր 9 թկ սոաԼ% 
թկ մերկութ^ք9 թկ վիշստ 9 թկ սար • վամն րո մե^ 
՝ո.ասեիափ ղսրհսքնապաղ* |քս գարձեալաս հ՝Թհ ոշէևսհ 
և ոշ կեսճտ և ւ»ձ հրեշա ակր և «լ իշիէմնութիտ և ոշ 
զորութքր և ոչ֊ որ կանս և ոշ֊ հէմնգերձեալյքն 9 »չ բարձ^ 
րութիր ք ոչ֊ իարութ իւնր և ոշ սայլ ^Տրլ արարած կարկ 
մերմելղմեղլ9ի սիրոքն այ որ կ9ի մեր • 
և– տ էր *®՜/» աս1չ *նեալևնուրբ կ ճանապարհն որ աա^ 
%ի 9ի կեամնաան % \Հսկ երամն ու. (մի սգա ւ. որ աչք ետ • և որնե^ 
ղէխ յա պագս տեաոն 9 պահինաչյա կեանր • երանելի կր 9 
ասկ , յորմէԱաՐ նեդեն դձեզ֊9 և ղձեդ֊ հալած եսչյեն և 
|3շնամանիչյեն և ասից են ղամեէւայն բան շար պձկնթ 
ստւա փսոն իմ\ չքնծացէբ և ուրախ լերուր, ^ վաբձբ ձեր 
բաղում* էն » ()* իակ կ արկա՛նի որ վասն ւ|\^ հալածի 
և օտարանայ և 9ի փորձութքս ղան աղան ս մտանիցկ և 
10ք*րՀՀ*րիտի՝ ^ Ս**ՍԱքք ամենայնի վերւսյ քսնդայցկ և գո^ 
՜ հասցի ղայ տ Այրանի այսպիսւո/ս 9 ղի մեծ համարձակու^ 
իմ իմն կալցիյաւՈւրն գատաաոսԽիան առաջի բեմին *֊ | \սի 
մեծի և ահաւորքն 9 որում* փաոր յաւ֊իսւեանս \ 
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< * |<Ւէ՛ 4**7*" պհքփձժք V ^՚ՊՀՀՒլՓ-Բ 
պմիսաՆ 1ւ գխսրհուրդսն^յածէալս\յաշի§ալ*Հս • և. մի թ*ձ. 
պքչիմանալ* ըպյք *%&$** 1ք*հ^կպը<֊&ծ ***ք ^ 1"^®» 
ա&նա 4՝ ամրա^^ասդրեքասքթնէլչ 

% • ||ք|քէ<ւ և մպյր անէրլավ մանկանա * և նպթա էր^ 

&իքէ& պ/է^ք1 • և հաէՐ "էՊհս յ^ևպկաս յածիքթւ ընդ 
Փ*§ք > 4լ ապատկն առնալ մէրն մոդավկ վնսսա %ի նսին% 
իդաաթէղավ և– աքինագրիղավԼ քնսսա* դոյնպկս էս անձն 
պարաի ամենաքն սսսաէտ %ի*~ր խորհսսրդան յա&էաըա 

.ժպփվկէխքև դիսր մանկանս % Օ իթկպկա էս՝ի հ*գպ 
"հՒաքհէ" *֊ համ՝ Գ •ՈրՂՀ8 (*նՀւ տր~հծն»ւ**«յր աա֊ 
կաքԽ որչափ խ֊ր կարպա-թիգոք՝ միշա> և անդադար պար. 
ափ մքպավէրլդիէսրհասրդսն 9ի տան մարմնի իէւքքդք աէԼ 
քճգն ք էս հսԽապազաէխ աանէրլտէասն « կալ^ի հասա ասն 
հաստատանա և \ի սսւրըւ ակրն պէ ա« նա կ 9 էս աաէլէ^ 
թկ Տդդ* ևկևսցկ ակր ՚2(շչ/սղւաա.թթ ժողովևլ պպիաէէկ 
աա. խկխ , և արաացկ ղ<խ*րհա.րգս մէ-ր էՀ&այթես և էրկ. 
նպփճա և, րանակսնս » էս սսսսսսցկ նմա սպաթս 2էշմա^ 
ըփ*ա և* անդր ապա և. անյա&սա էթկ մէր յագաթս 
կպավ էլ գիաորհասրգս մէ-ր արաստցք յածէսցատ, և ^ 
դկ% իսկ մաանէոֆ յւ®–լ էս թադաքսսցաէեէւֆ *ի մաա^ 
նա. թխնա մէդաց էս #լ ժողովէոֆ, զնսսա է ^այմէալ էս 
Քքէ պիամէ մէ-ր ձդէոփ սաւ նա 9 էս րոնարպրէափ մևր իսկ 
մևպկն դթարհարդս ւՈրր §աւ ակր . որպկա դի թտն իսկ 
ակրն կփմզք խ֊րովթ էկէսցկ աո. մէ-դյ և 2(շմարասսթի 
իարավ մապավէսցկ զմէ-զ^ աս. ք&տե % \%ակ արդ մէ-ր թսս^ 
ըասթֆն էս ւօծէքավ արտպքսյ ընդ վայր քէֆամն % էս մար^ 

^Կ» թկ յ"ՊՀ&" առանք մտային % այյյՀէ թ*Լ 

■ Ա*»յ ՀԸաՀաքփ* թՀ պաչա կ ա%Հփ% փսրհո^րգ իպւ ժապսա 
4*Լ Գ է/"^* և Գ սապմհանրԳ^թիէ% քյՀ*է֊թնաձթ , 4 4ֆ այլ թլ՚ֆ 
*&փ Հայյյկ էթա% ղէթալ գաըաւնան աՏրաա.% և մաածնլպ*էք%պ*ա 4 
+նլի 4աի և սրաի . 4 ըքեգ. ՆԽ էֆայ^ թև էրա. նալ լիշէ • "քՈքն" 
Փ մաղավխ պաթգիա էա.ր 4 ա±աաա.Հյա%Է պևաաա, այապկա 4 աձևՀև ժապա^ 

քթր"^եաւ հ”րՀ"*րԳ" Ւր է*րև զրրէէ» • Բէպէ~ և Գ **ք» 
շրաա.ևալ ֆյև%» և փրքէ%ագթևայյև 8$աալ գ ւազաաև աՏև աեաա% հաաաաաաա% 
հաա.աաավյ արպկա փ ^կևա^տ և ասաասայկ քհ"գֆ %*րա 1ՀՀարխա 4 «4. 
պդաար ապփթխտ ըաա կասՈայ խլ,% Հա7էաւ.թևա% • 
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ՄԱ*Ա1՝ 4ԱՈ«ՈԻԱԵ^ *7է> 
ղթւ» |4|4 քգ «4 ՀթՀյաԼկսանյլդ , արպկս և «ձ 
ք«ւ ^ցք«^ կասՔէթդ փաաքեսա աա նա » |^ն>^ր ^ «8^ 
հաՁճյ քք&էրը սմրաամն և միստ սՏնձթԽ 9ի քսորհա֊րդւծ* էրն » 
\ՆԼ փ–~Թա Գ նէրԲէՊ հաՁճէրմԱալնմա ՝ֆ իարհաւրգ*ք.» 
ճ յամենպյԽ ժամ՝ 9ի նեյտս ակն անել թթ տեփռն • և. 
միշա և հանապազ^ փաթացիր ՝ի նկթթսյ խնդրել փա 
խպհքդ"4ք * ^ թօնաթաթ իսկ հարկծյթ ղկամև հհս ^ 
թկյաժադքաւիՉքւ՝ դաիաթժակս մծաթգ սւնելաա ակր* Խ 
ապա աեսքհ* Հրպհ* (*Կքէե կամհթ խրախ գպյ աա. հյծղ* 
և սքեեփմնս աա 4*^1 արաաչյկ է |^ւ արչափ դմիաս յթ» 
թ&աչաքԽ*, խէք թկ կա*Շտգ աա. ՝ի խնզքև^ րպարաէ 
արսփւ փաք նոխպկս և* աասաելնա հարկեացի 
յէլք"տ գ&ա–&Հժէ *■ Ըսա ծլք"*–,ք՝ 
իՏ֊եանն դյնղաա և հսԽգյացաեել գթծզ^ հսդեպկս տ 
|*/է%4/ծ^4 ^ էթ^ւ ^&^*Պ&ԼէէՀա9 
սաթար մետ աա ^եզյ տեամևեյաէնսրա դթա ղմիասդ և. 
զխ"րհա.րղ*գԳ և– հայեյաէ 9ի մաածսսթքսգ թթ*. և տե֊ 
աանեքաէ (Յկ էկւպկս կարգաա աա նա , ե(Ժկ յասմենախ 
աեձնկ Հս կամ՝ քժկ ծուլտաթ եամի , &ֆնշև յԱպսնէպձվ֊և 
կամ թ^լ մտ*տ 9 մք աիփաֆպ| մեղայի գործասնա,թթ 
*ւ՝\ *յ»գ յ*թմ֊ամ աեացես գա* ե(մկ յամենաքև ժամ 
հսՏպերձ դպքծաանրաթրէն սփաիտյեա դխսրհութդս թթէ աա 
ակր ած և աա նարա միայն Հայեցա֊ածմն + յաքնժամ 
յթՓ խկ յպք&ի ^1» և երևեյրաչրմեկ պթԿթն 
փմեձին տաւմ սճմէՏաա ա. ք&քԼ» 4 ցանկայի գ ևգկցկավԺքլե 
իւրով֊ էպպքծաաացթաացկ գթծզ% է գոյնպկս սզեակաե*^ 
թեամքՏ* ի*~ք*Վ աայյ/ուսցկ գթեղ% և գյապթավժի խր 
Համենաք ն աա աէճկ , և֊ դերծսւցաևկ գթեդլ յսնե^. 
րևյոյ(3՝ թշեամԽաչթտ .թոթ • հայեյսվյոեաան ա թսաաքագսխ 
գթաաանա ղանդթափլդքմԽդրա-ածս^և դմաացգ թթց գահն– 
կարաւքժխն անսիաալյ և աեպակասաթար միշտ անելաա 
նա Հա֊պԷւլ սկրե սրտի մտէտ ♦ և այնպկս աասա֊չրմեկ ԸՀ+. 
.թկղլ 4֊ "**ք ճշմարիտ սպսքժս և քսկրն հավատաց 
Լ պճֆմԽրտոՆքԺծաԽ ֆ և֊ ղիքեղ$աթխն իսկ դծրկեաքքքե և. 
ղմշմարիտմ պ» կ իծտե իսկ ՝ ք \րիաա*ս ամենայնի աա 

4 * |()4 ձրպկ* պ**ր** կ դադարկլ ա֊մկթ 9ի ասքն է 
% • Օ^ մք թնաս, ամենև/ն իսկ ոմնիցի դթ յքնթծաև 

յ6,ՀՈ*Փքձ թլ յաքգգ • 
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576 աք րաար 
< ♦ (/*■* 1ք*ւրր*" է՝~րհ *ր*ր– "*նևլ 

՝ի սրաքն, գի խտև*ն պարապիյկ միայն <6^>« 
1 • 4 բարի կաաարևալ գորկաանութք հաբև֊ 

•Տէ/ծ* հայհոյի յ"& հանապագ ոնգթագ մհ*տ * 
Հ ♦ |^ւ* մնք պարաքճ» ժխպթե հաչած&լ գֆարհա֊րգաԽ % 
1 • |1ձ ^ ամհնևքքե յթտէնկ , Հանգի ե. ոլգօրաք 

քակ ունի . այլյորմամ՝խորհուրդ ի՚նչոնկսնիցիյ^Յն, 
աայժամԽքե Էակ ապաւթեէրԼ պարփքէ «■**. աթ» ար արարԽ 
քճ»ա% հաՏհգԽրձ աղաւչոճգք և. պապաաձղավ* 4 նա ապա 
հապկ փաաա քքէրԼ պմամ\ ՀաձպԷած ց/էր հար ծափփշ\ « 

< . կամ՝իբր հարյն \)կխ–թայ ,որ կյ\քքիպ֊ 
աաա ա&ապատաթ» 9 էԽդդիմակ խ*քհրֆ»վթ 44^ ^||Հ^ 
4շ–*։ 

1 • |,ս «5(6 բարի ք որհոանութի նայա մեծ կր և. /4. 
աիր, բաքց աշխաաուքձիլն մէ 4 անկր, և. ոէ ամէնէր^ 
ցան կ գգ-ուշայի։ 

է, • |/1* մրպկո ոլ ամհնէրչյուն կ զդուշոգէէ 
1 * պարհուրուէն և չխորո քխէ-չաէխ անի։ 
^ււ^* 

1^7 յորմէսմ՝ խորհուրդ քնչևկևոյ/կ յոնձննէև 
կարասյկ խվն ապա բապաւժ՝ Xդնութթ հոնևլ դեայ/ն^ 
բկնկ , դարձեալ կա այլ խորհուրդ գաըոէ նա քնդանի 
ղՀոգքն մնրդոխ յիկքն. և այոպկո ապա պչոմհնայնխոկ 
որն անձնն յնգդիմաբսնկ քնդ իոքհսւրդմն իւր , յնդ, 
էՀնէրքով^քնդնոոա յարաւվկճ" հակաո.ակու(3–էր * աարա ոլ 
ևա Խրրկր պարապի աէեՀՓ» ածացքՕ* աԱրաաթ4ւ»^ծէ 

է Հ . Հրպթաք թնլ ք."քծ պարա 4 Գ 4 «ք–*ա– 
պ*րլ յ-չ/^9 * • Այ* 4 կաաարեալ պ֊*րծ կչանաա.ոչփր գթ ֆշա աե*յկ 
զթծ *թ մափ անթոաորեչթ ։ 

• Հ • #>«*4* պարա 4 մերմելթ մաայ գաքաեպթ թաքհանրգա* 
է“ր»ւ ՒհՀ V *••***.*»• Ւլր"է՝ "սւյ^ար"էՒ^Ւիհ*ր– 
Հոպպր անկան թե *թ մաթ , արժան Հր գթմելթ պազաաանտտ աո. աչաաչփչն 
խ.ր # և %ա հաչածե*յկ զնոսա թթրե ղմԽէէ էքթ է»ծ 4^» հ*նր ծաքաթլ 4 » 

• Հ* Ե*֊ Ղ^^աակա խաքհրգպյ գ–ք*Հթէ 
ծ*– ՚։^ ** ք*|ք^ է է. քէ*րձք։աղ.օ/Լ. #»յր յհյձ այիաաաքէքՀհ 

*ո~%ֆ , և »ձ կարեն աանԼլ գայթ ա «քԼ% Աջ էրան ւ 
4 Հ • ք| Հ»«ք4* »ձ "»յծնԼթծան աանֆն ։ ^ • ֆ—րժաժ* խորՀ**.րգր ան֊ 

կանթն ՛ի մաթ է 1ւ թաղում* պաաերազմաւ. աչա*պթածաչԽսէ յայքնմ »+մ*ւ«յլ 
խարհաւչպ. գայ §Խաֆ ֆ յահՀև հո . 4 աքհաթկ* #ձ «I*– 
աերաղմթո ընգ խ-րհոսրղձ , յագթկ ձանձրո^քժք և պակա*4 ածաաւթթթ 
և այնպկա ընկղմթ դ խորհրդին , Այ^ ա/նպրթկ *չտ կարոպայան յադ֊ 
(մել թարհրգաչքե , նպրա Հաքապկա աքԽ2անձթր պաաերապմեք աե մ&հ**. 
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Հ • IX օրթաՀրա. պթմ՝ խգհքլրգ էԽբ ապա֊ 

ւքեէԼացէ յՏժ * 
1 • 1/^4 *» Ք^Գ. Ւրհ՚^ՐԳ^ պ"&կ**֊թէւ&Փտէ*՛ 

է/ևրձ) գա. սսւժամէսքե խ»կ կորպխալձգևա վծա, և– բաց 
րձք և պէ/իաօդ, ՝Է վևր պէա հավքիր հանդերձ փա.֊ 
թպէ, ւֆ յաՏրացիս . Քաեպի յաՀևքէ *է յէրրկար 
քօորհրդպն* ըօա» %մա չ քփցճէէրւղք սահմՍն աձփ « 

Հ • IX ևթկ փաո.ա*էէբու.թ է՜խորհուրդն Խկևացկ աա. 
•*֊ղցէ$էբ *^1՛ *5և*ր*7^ յ&դդխ/աբս&էրլ 

ը**դ նմա քապէհաւրՓ* էւքր է 
1 • |^ւ գա, յսրսւէՐ և պէշա ժամու, հակառակխ չ&գ 

նմա քւա/ևխտ , նա ևա պևա յարի հպօրագաթէ քէնէ » էւ 
«աաւէլ էակ Հ*մև էէթէրգնա ևա շատ գաաՏւկ քճւդգէմա^ 
րաՏաւթի* և ապա էգ այոչափ հագԷթԽ կարէրն ապքեդաւ֊ 
%ելչ ՀԱէևպի գտան էս դու պրպկա թկ աաէրլով^է ^է-լ ^ 
քժէյ էրա քԽՕքէէ էակ և մ՝ րաւակսՏև կռուէրլ ըևգգկէՐ մար֊ 
"Է&*»||ք*»է« ոթ՝ հ՚պր հ”Գև>ր "&հ;4յ է•"յ**սէՒ հհ 
ք$»գ^ հր Գ հ՚հոհ ւ^հրւո., և թփ "^հ-ք հ°ս ա֊ 
մէրևախխ., և. դատասսաճա րգԼս ուՏևէ առ. 9Է յէՏք, գոթր^ 
պկա և. ար այե տաք քաեՅն% չարարտէ ամենևէԽ էակ հագ 

չափ , 4 յօժւարաւիՅք աանկին աանքաԽաւյե նայա յաձևյաէ *ի %0ե պա֊ 
աևրապ*ֆ ք և ՛ի ձևան պապաաանայն ար աա. ած՛* շարժևյին *ի պասիձ 
պապար4*ովքք$և Խյ * և ապա ա»/ևպՀո օպնաւթևաձին յապթևյին 4 
իաՈրհրպայև % 

■ 4* Որ«Հ. քի^^ծն խարհա*րպթ աա. Խն. արավհևաև ա*յա֊ 
ափաիյաայպձա^քրխարհրգաչյ խափանիչթ ևնէ % . ֆթկ *ի ^ Ք* 
պաանկաւթՀ խարհապպ., յափշաակևա դհա 4 կայա աա. ք աաաաաա֊ 
V %• "յ–պէ"է օրինակա*. և պաՏնէայև խարհապպ. արաայևա . 
գպ&ե տռ ք**– աուևալ Հհա կայաէ այևա աա^աքի ահթապ* թա^ 
դաւոչքև Խյ 9 4 խարհասրգյյև յրաւեէաչ հաղին յահկ ձևեին Խյ՝ 4 ք^*. 
պևքէևեալ~ դ չարկն ձևաա անղանփր աա. աձաաէք&քև Խյ* 4 ևթէ &Հ&֊ 
աաշևա իաքհրգայյ կալյայԽ ախա յարա ևքև , գիաաայևա յֆ յաձևքև ք 
չար խարհ*ա.րդա հևաէևաւձև ձևզայ իշկ է 

• Հ • աաէրարհէաա.ա7քոա.թ% խարհաա.րգր մաևաղլ աաևն՝ կաաաարև֊ 
յևր ղա-անայև աաաաչինաւթք է Հլ պարա իյՀ խփա>ձլ յ*գ խարհաւրգա % 
1 • 6 արժաոէ գաաաևլ և ֆաաևլ ղր ակաանի պայն , նա աայլ 4ա պարա «.արա֊ 
պհա ակաանի մայաաևչևլ, պի րապասՀ* պաա2(աա.ա գաաաև4 է»՛ թֆ չնք.֊ 
Գ&ք էհ&նան/ա աաանյ պարա*.թևն Խյ իրր աչ ինչհաա/արևյաւէ պիաաա 
աա. աՀրն Խյ պար կարծևա աանևչ, 4 պա*, ինթևամր պաաևրապձևչ հա֊ 
ձարձակիա աա. նաաա պարաւար ղյթևպ֊ հաաքարևյավյ և աչ հ*գթ> աաւրթ 
փպնևաշՀ յքբղ. յան պի հպարաայևալ ղաա. գաաասար չքնիա անձին յա 
4 թշնաձԼայն պաաևրագձի * ^ պար օրինակ յարժասՐ աւնիյի պր հպյր 

/ հ"գևար, պաՏնաքն պարծ իւ֊ր *ի նա յանձնկ պհապւայ և պմարՅևայ 4 
^ աչ ինչ հապաացկ, այսպկա և ար յանձնևայկ պյդյա իա.ր յԽծր, աչ 
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87$ ԱՈ* ՄԱ*» ԱՐ 
սաճւէրլ ԷւքՀք ք*րք Ւ՚քհքԳ"^1» *• Հակօա-Փկկլ֊Լ. 
կամ՝ թկ բեաւ. աէրղէ էսկ թպօպ֊նաչ/ա մաէօԽէրըէ/ ՝է յթ» 
•մ*3նգ • <®1քէ է» օպաևղի 
հ**լքդ§է, **«- ^ 4էր *** հ*&ք^ Ք* հ***Օր 
և սաա նմա%ԼԺկ ոչյաՏնիմ էրս յէնգ Հէծգիրս% ահքա֊աեիկ 
կ հայքՏ* իմ\ նա դիակ > |#ս Լւ1 ւ^լ ք»է աաեի» ք 
^ ճանապարհի թսգու %թ^րէԼ փ**փ*չէ է ^ 

/*»♦ *֊ *ձ ^*ք4ա– 4^լ 
§աա*ջՀէ նպԽ* ւ |4^ււ բարի գործա»էսՏ»սւթխ մեծ՝ 
և յո/ժ աեհռգ ոչյևս այլգպ իսկյամենաքն ծկևգծցւյ^յ 

Հ>*\հՀաքգՀ^հ* ևթհ սկէ*–թա$հաՀՀ* ընդա 
դիմտևկ և Հակա ակալ խսրհքգսվբե իւրէրանց միշա ^«է 
նապազ ք&դ քժշէւսմիսն՝ գաաե նյտա հա2ճսբ ՅՏյ ւ 

^ է ^|^աՆք^ր նէքթա պարգամասւթբ ևև Հանդէրձ էրբկի*–^ 
ղիլն % աոնհթ* ղթչ^ և գբրծկթե , յապագս պքԱԱրի% 
ած կառ. և ջևկսղաւ. զէոաա * և յքէրաՀք ապա քճտն իսկ 
թաքի գպէծատւե*ւ(3՝ք&« իւրէրատեց հսԽդեբձ ի*՜(թՎթ է"կ 
տկասւքժբե 1րկն աո. նոսա կամպի* պյ ք և յսպագս քա^ 
ղոլյՐ նոցա աշիէաասւքմ ևամե զգր $ֆշա վասաակկիծ&է և. 
յք/մ էակ ածսիրսւթ) %ացա • |Ն4յ» իսկ «®–ձ4 ^ » 
օր պայսոսիկ ա֊սոյց մծվ եթկ ծղևալ^իէՐ 9ի \)կխ–թ , չս֊ 
գաք տ ծ սան ծլանգ գժեր ծ ո9ե 9ի սուրբ. հարս/եչքե% սրԱք թ***֊ 
դում* իսկ ժամանակս կևցծալկր անդ % |^լ տևսծալնա^ 

խքե պոզ>ա հոգալ ինչ* \\յլթե գարձեալ գայ աո. ^4րլ, հան Հա» *ի 
#;ք Հպյր Փ” և ասաոյեո. ահա գոա. և ահա հայր իմ9 եո &%Լ 
պխոեմ՝ւ .սարշեւ^ցես Հա յարամամ" ՛ի հեր աո. ած • Հախ֊ 
ժամ՝ թոպերպլ պՀէեգ փախչի ի ^կն է Հ ոչ֊կ կարող ցալ շխգ ^եպ֊աս. 
հպյր Փ" * և կեալաաաքի փաո-աց երեսայյ նորս» . և .շահ պայս 
յ#*պթ*աթիւն որ և իցկ աապրինոսթիւն սշ պբ րարձրագոյե ե մեծ ի֊ 
ցէ ոա.աջի էՈյ » 

• Հ • Ե4* ՚Հ՚պԷ* սկէաաշէրհ հակաաակհի% խոր հր պ ահ , և հաճոյ ե՝ա 
պե% %է1* քԱւ նղթա հեպոսթֆ և էրկֆա.պԷՕ> եԱ աաեկֆն պայո , հաոե 
ՀյսորԷկ Տ»ծ օպձկք %ր*պա. և պէ պարա կ հակաո֊ակ կալ խորհրգայ 
որր գհրել Հա%ա% %&զյ և ոչ աալ աեպք, Նայա և ոչ* «ք, աԱ պապա֊ 
աաԽգրԽ աո, ած ք գի պօրուՀՅր աեասձր ր%ե2(եոոոէ^ւ^թտսա որպես Հա֊ 
ՈՀսքաւէՈյԽ շուշաւ., և ասա կրկնեքաա. վ*րս% այն 9 պֆ գյրո^աա/ս^ֆյաՀ 
րարաաէւանոէ-թե "("է/ հակաս.ակն ած կ9 և կործանս$.^ե ժեծ է խ>^ որր 
*ֆ հխրայ հիման խոեարհոսթՆ և հեպոսթէ– շինեցին ղպաաերապմ* խոր֊ 
հ&>գ*՚յ է նւտա յեաոյ շնորհաց հոգսոյն հասին և աեսոէ,թՆ Խյ արմա֊ 
նթէցան տ (կոք^ա և պատմեր մեծն այն որ պայս ուսուցաներ մեպլ եթե 
գխսգյի երբեմն % 1)4Էաե * մաի ա*> ծեր ոմն մեծ և սուրբ որ աԽգ ծե֊ 
րոգնաԼ%ր * Ե*– ոպքոլնեաց պիո ևնսաաւ և ոչ՛ րեաւ խօսեցաւ ընգ 
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ր* Փ՛՝ յհ0է ^ ^ ^ ****»«^ * *■ ՛ալ 1 
%ա քծէձ պասաախաևքէ էրա • թ այց րէէայե նա*էրևալ էժ՝ 4 
աևաաւթք պէպքաաքէրըրվյ և%պա* գոիթաի գր^ևևքով, հաւԸ 
թաՏր ալ կսձքնէրշաւ. և. նացէրյաո. յէս և ալ ասոէլհքա֊ 
մաքէրարց (6*1 * 4. ««4»^^ աւն&յավ՛ շյ^ք *ք ւքՀ4^Հ՝ 4. , 
քացք քյ^էյ «յճր սէւՌրէաաքե աաւաճոյ աւէո&րըթ ♦ Հւ 1ր^ 
կարց 36այ 1ՈՀրևըաԷզա^ածՏ, * |,ս ^ էքեկաք 
էոքև. | դաքՏ1ոսլ թկ^խ ա*ր*/Տա.էրնԷ (1ր*/էրաաք և զաէՌրնա/Խ 
գէշէրր^ նաաոսւ. գորձէրլովչ |^լ աաաԽէրրարդ *ա*.ապքե պ*Վ, 
աաաքաաՏփ սաա-ևալ էաակցէա ♦ ևղթացր, աւաաքէ քաւևր ք«է 
ղրարրի գարծաանա.թքգ գա/գ « |^. ևս աաաայէ ք*ա* » ք*ւ , 
աթբաքէ աւա*ա(է օւնէս գթՀքդտ 4 մԱնկա.֊ 
թ-էրեկ պ*աք" թէարէ գարծա*րձ*ա*.թփա ալյ*ատ աաճևէ է հար*. 
րաՏս/ե յևքպց* |՝*է ակէաթազթ * "ՏԳՊ^" /®2. "՚֊ 
•»* V1 հ"Գ& ՚^քՏ * ՚81 «ո4» •աևսա&ևս 
էակ արհՐ, դաէազկա ՏՏաայէ գաաՏեհաաքե ժաաԹՏևակա է*Ր• 
-ւքաէ փ 1և*Աագաք*ծ, աարկաա. մէ խակաւՅև աաւքբ ք ք*աց 
և աակաա. Հէ յաղաթա կալ, Լ ըսա զօրաւթէ է»Օք երբևլ 
զէրարհաւրդա, և ր*դդէԱհ^անա*.թ(ւ հակաասսկևլ ըԽդ 
•Փ**էկ "ր գ*& ՛է •Արա չօ* է*"րհ**էդ& • IV*– «տր– 
•ք^ււ 9 ա«4 » առնելովդ էմ\ ապա աևւաւՀէ-Ն հոգքԽ (ճտխքճ* 
1ր1քև աաւ էս ք քոՐ գիաէղով^ բԽաւ. ա&նևՀԽ էրք&կ *քքս֊ 
պքաէ աէսա֊թք աէակքլ ունկին < |^ւ էրս աաայէնմա * /ՅՀր 
և– էրա ^ մէաեկաՀ&ֆ խ/էէ այապկօ ալապք պւպՀա (փաա^ 

էԷաօՍ ՀաՏ $ 
< ♦ | ՝Հ*ա /Ա* «|»»Հ պէթասկս*. պարաէ ացաԿքխփա 

հ^հքէրլ^ի աէրառյթ՝խնմե ա 

ֆ*. & ւ« 4 ^ ^4ք պ*հր*ֆ * 4 *ւ *"օ*Յա՝֊ յի* 4 
•ձ |Ւ»1ք ^ պարուր» ՀԽք • ^ 
^•«–Ն է)*Օեաաաա%1րրորղ. ժաձՏ«< ^ «ո^ա *»«է յք» • ր 
ասաէ գաևր ղա"և*տթ>ո*.թքգ ք**քք> հայխևրոսթՆ # Էւ ասԽմ՝• 4 
ք-4 ք»^/» պաւսպթքձութի ».*».&՝& և Ւ*քՀալքԳԳ * 
•ՈԼ ք մաեկաա.թև\1տյայա կիրթ Լէքթ ի Հարշքե մեր*յ հանրԱր^թթ 
Ժէ^ժկալա^թՆ • է<. *կէաացէն $*յԽ աակ յիս . պարևպ^էփ աա.պրքւ%ո^թ$ 
Գ Հաէ& Դէ*հծ» 0"*%ել կարէպր^թկ "Հ էթ ի*, քի ՛ի 
#ք ^ ^ քք^ »«քք5ք ^/լ «ք*էծ* քՒ *^*ր» աթւպհ* 
արէարի պաա*պա խՌաակաԼկՆչ գպրէձլԼ է*Հ&"էթ 4^-1* 4 > *ր^յԼ 
ճ»~ *–քք է<ք-ր 4 րի+զՀյ՝ կալ խպէՀրգպշ , –ր-ԼԼՀ* "Հ ք* 
^•^քւ 4 4»«ր^ գիակի թկ իյկ արարեմ աո ա պ/ի՚Խաա-թք* Ա<*տ4, 

# “1էա–9հ* Գ ***** խ*~րՀ––թ1 յապթւ^Խ խպհրգպ/Խ. Խրգ, 
4 ♦*» կայըքէր* չձ*ք.գձմ՝ խարհրգա^Խ « 

□ւցւէւ26ճ ՚ե/Օօօ^1€ 



880 աւ» ՄԱ^էւր 

•ալրք ՚*ւ Թէ <ր^« ♦*։/՛Խ” 

1 • ՝|Ն*ճ*ք^ Խժ– ՚ճ*ծէ՝աո–աէՁ 
վէա*,խկ Հքպիկէձլ ՝է վէքայ կաաաք. Ք1բ*կթէէքց.բայտ 
\ք“հԺ է հԷէՊ րա^ՐաՅէրաԼ «"^–«•5(Տ։ ԼՀԷրացԼըձխ, 
էակ պաեաձաե էքրրև. պաևաանհրքէ հաակբաւր1րաչյ » 

^ « ք ) *րպկա կարէրն էֆատ *ո1ոաճէէրլյրր օլէյք^» ևաևաւ 
1 հլ Լրբեք աէ-սէր ՝ք &ք~ք »^–յ 

էքրև զպատկէրրս կաԽգԽէրսպս $ 
< . |ք«. պարտքն այժմ՝ մխպ, է&րդհք քրնլյքՏտէաՏլ 

սըՏԽ դահասյթԽաԽ » 
1 • ք«ք/1 քք*լ^ յէտծ*, ճւ ք*/ ածաաքթ էար^ 

հրրդ**1ք ըաապք^աեէրլ կամաւ. մտաաթ* յաթէ յ/ածայքՏե 
տ • |)՝^ ք /«• ^ &ւ հսսճրհ/6՛ * 
1 • \^կաՍՈա •հք"սէհա * 4– մարքարէքվխ աևաքն դալ. 

մա֊թՀլ* և աապԽ թկ^ևքէե էակ կաաարէ-աէն գա$յ աա, ^լէ 
արաքկս ճև ա**ւստէրա*լասկ • աէրաաՏԱրաֆ ա*յժ*Ր էբրև. քճ*գ 
հաքէրքէ օրէեակա*., էակ յաքեժաաՐ դկէՐյանդէմաեա |#ս. 
Հս&գի յաքէժամ՝ յպյանէ աակ՝ թկ իբրև իարհարգթ» 
կաա»արէադթ էրյէչյքւե » յաթաՌՀ&ակ ապա համարձակաւ% 
ք31րա*մէ. էակ տէրաատԽկ ղեա • 

4 • IX «քք չաոՏէքէ աաւ այժմ՝ յքեարա և կաոՐ պաքհաւ.^ 
րոԼՏ& էՏաայԷ* % 

^ ալ քւնաւ էակ ամեհաևին» էրթկ պ» ճշմաարաաա.^ 
թէրամբ ՚Հքնիցի ըաա պ>թքե « |՚^ք է*կ ԹՀ ր» 
•Սրնաք» շաբաթն սանկի, և »լ «$ յիշէյի պմարդ. 
կս6» թւչ֊յիշսպա.թք, նկաակըրէ և սաևքսվ^ի մխա» իլր 
ՊԲԼ.յծշքէ * I/*֊ •հ/Լ ■* ““V ^քէ է 
*ի ՚Յճմնապարհի 2ՏքԷէՀ"և » &■ հրևշաակա ևրկա֊ս 
աևսսնկի պի գայքև չձգ խ ասաի և սնաի իմՀ և 4*( 
ա*4ր, « հայկցպյ ՛ի նէաա է 

1 <• Ե*> "քէ ք՞ք^ք՞յ* 1 "IV** *քք. 
*#է։ 4»ձ »ձ •*♦**/. V ~4–~/Յէ %. *. «է ւ*– *<* 
*Հ*ր~"֊թ1ր~+ ՜4ա*+է.էաՀ Հ1~4> + ^ "էԱ*** 
ւ*՛"– ՚# օհր*«քէ *րէք9#* • Էր*֊ *տւ ■* «>4ք՛ ^ *քք՚ւ)ք 
*քք** ՚ք ՅճէՕ>ապպ,հ ա.քե» , 4 «4«ք ևրկալյ։ հքևքաակա յայակա/ա 4 
յ*^»» ՚ք 4 *• »ձ ք*»*» ՚# V»» . 

* Հ• Ը^ր"լ*Հ/Լյ~ր՝ ՝• ♦,«*. ։»ք#|ք*ււէ*։*<** ք1<ք^> 
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Ղ հ* &կ ^ "ձ ®ք**ր 
ԲխՀտ կարէն յէրժևլ պմևէլ ՝ի իր^խ • 

Հ . Լկամէնաքե 1 ժամ՝ կարէրն իարհա֊րղբԽ ժէսրգոյԽ 
աևսլևա1& պարապէրլ* 

1 • I/*֊ **Լ յաժենաքԽ մամ՝, բայց յորժամ՝խոր֊ 
հ*պպն բէ&ադաոփցխ յ«Օրց &Լ Ւ^հրԳՏ ԱՒէա9 * 
քէ»*քՅ ք*– •$ ք&չ֊ յաէֆց^ս ապաւթէԼլ ՝Հ ակր . աաէոՐ 
խկ ևթկ կաաարևսցի խորհուրդն յար. Սիկ ». 
ա.ա&էտյ աշխաաաւթեր 9 գա* պլեաանդ շարժես* Վ\թ&*գի ե^ 
թե զխորհուրդս ՀԱ (Հասցես անտի 9է վերասա , պր^ 
պկս պգաաասպարաեսղ պջ սր 9է (աա֊արայքեԽ է րանտ 
արկա%(ցի, և արդ յսրժաաՐ արձակեցի և պըցս տեսա* 
*փցկ՝ ալ ևս ապա կամի յիշելնա թտն զխաւ.աշ8> յս,Խ 
րամ* կայլ/ե • գ*քն օրքքնակ և խորհուրդն մեր յսրժամ* 
սկսցէ պէ*֊ր (ակ գլըւաա*որսւ.թխյմն տեսս/նել 9 ոլևս կաԼ 
մի Գ (աաարթև և 9ի չար (սսրհսւրգսե կալա թեր *մ& 
9(» կաասսրերսի* եթե երրւե*& կատարելով֊ իմ* գխոր^ 
հարդսԽ Հորձել թե արձակեցէց վեա , թալ երթ իցե 
և. թափաոևալ շբ$ցէ յէրո Խբկքփ** այօորքէկ , և արձա֊ 
կևցք, փա* և նա ևկաց Տաց ՝է նժթ,՝ ոլ քքակրվ թկ 
ա.բ ևրթխյկ , և 38աց *ք աևպէօ^ խրում՝ անշարժ–. քակ 
ես 9 ասե » գարձեալասփ գնա 9է վեր* ե. քՓաեր թկ (&Հ&* 
%ա՝ եթե երթեալ եր */> յաեեքե 9 ես , սակ ք *(> վտան֊ 
գելաՏէկԷ Հա» % Հ) այս բարի գսր&աունա.թխ*ն դադա^ 
րա֊էե հանդերձ սպսթխվյլ աղղէթ 9ի տան • հյանղփ ասեր 

է եթկ միշտ յաղօթս կալ վաղլև երագ յապ^ 
գա*թխն ս»ծե գմիտս մեր է 

< ♦ ք Ղ» յաէ&նաթէ ժաժ՝յաղօթա կալչ 

■*է#* "2. րր«–^^ է»/>«ւ հ*։ է»ա" **/• Գ ՚#^ ■». 
աաոՆոյ մերոյ * 

* Հ* յաւ11ււ«»;1 ժամ* կարմլ էյկ <ֆպր աեոաէել զաեսա.թէւ.%% 
%» * • Կպ>*Ժ ե՝ պէթ շր~ */ թոեարհոտ*թթ « քկթէե" 
պսսսժկր մել 41 ՝Է հարաեյե՝ ևթկ կամևշայ ԱրրԼՀէ փորձել քՀ*"ք»* 
հս*.րգա խՐ թկ մրպկս իյկ, և թոպի ^րոա*ել Հա սւր և կաՔացԷ . էակ 
%ա եկայ ՝ֆ աեղֆ ►ք ^ »ձ Խե յ" Լքթէյե, Ղ*ա 4 
հ*ձէ Գ 4փր» Հ գթհր ՝•**՝ *ր թկյրսա-եալ կրյերկրէ , աանքելայ կր 

9Է աեաաձկւ քակ յայափպֆափ չափ՝ հսծգարաա*.թթ խոնփարհասթքե հա֊ 
սայաՀկ , քէ աՆգագար սպրթթ և /աո%արհ*ւթէ& » 

• Հ • է*– Ժրպկա կարող կ պր աղոթել աեգադար , պէ մարմքե ակար 
հե • * • Օձ ^ Քձ ♦^3^ յ~է&"՝ այ* յՒասԽ «•. 
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ն$2 ԱՈ* ՍՂ1Կ ԱՐ 

զի ակար կ մարմթա մևր աա. *ի ժաւժհալ ապաաա* արու ^ 
թիէ֊ն աղփթիյնսչրա սրրսքէ 

1« 1’ոք "չ. 4^ հած *®ք Գ ժամԱնահի աղսթիյթ 
միայն ասքքե աղօթտ , այլ յամևնայն իսկ ^տ«/ւ 

4 ♦ լ>^ք> յամէնպյն ժամւ> 
* . \չթՀ սլաիթՆա և ևթկ ըմէփքևա և համ՝ ևթկ ՝ի 

^Հ—պարհի շքոցիս և. ևթկ գարծ (ճ>լ ամևիրևա, մի ՛ի 
բ~3 հւ՚՝30էրս *ր*Կւ յ-պ^&Ւփ՛ ք*յ * 

<■ • (\հ»7 Կ*հ &պ ա֊մէրթ թափքի էմրպկա կարիցկ հա. 
աարէրլթզխ պաթ բան՝ ևթկյամժամ՝յադսթս ք»յ^ւ 

«| • / սղագս սցաորէկ է*կ ասաց ասատէագԽ* աոՏրԽ*սյԽ 
աղաթիւտ և իԽղրաւաձաիթ « | յդ դույսրժամ չայարալ 
պիցևա յ6*գ ացրամ թամրյաէ յապաթս հալ, հևծալթքկփ 
ադ»թւ*ջէրէ 

< * աղ»թ>ա պայափւֆ ապօթևլէ 
** ^*«յ/ր *ք "րյ^էՀք6"՝ *■ *ր էՏ^ծ 4» 
4 • ՝|։»^ քթլ ջաի արժան կ *^լ աՏմրլ սարթիփ 

Օ^ւ^ծ չասայյպքաՏփ. և Հրմևպի սաևթ ևթկ 
յարաժսսՐյաէքօթս » «*յք» 4ր աԽպակաս ջսփ 
աՏփ • ^ էֆՔհ^ յ«ք^***^ ք&տ** *** 

յաղօթ* հայ հարևղայն, և. պպյն միայն այսթևայկ , «0*. 
*^ր* ^7 յ~դշ&"** 

պարաի ացապիսիս պամևնափ մսրգ իբրև պմի էտ աևաս^ 
նկլ, և ՝ի չարաիասա֊թՀԷ արգևրլլ պս&մէն > |՚^յր«Տ 

> հաս—րևյոփ՝ ևթկ գթամև ամ ճթէևցա, մի կտրկտ 
թողա՜լ աա. էս օտար խորհուրդս աԱոաԽ&Լ֊ 9Է սէրա խքՀ 
ևաՀ&աանկփ, սակր իՏքքխ,ևթկ մփնչկ. ցվևցևրարգ ժամն 
գամերն այե աւուրս գյայաեսարկուե աասաՏնայ , ^ 

աւնէր լարէալ թկթե 9է ՅէրոԷքե էլր 9 և կամէր ձգ&չ~ 9Է 
սէրա է$Բ* ե. ապա %1րդէրալնորա և ամաչէրչյեէպյ ասէ9 
յխփկխ ախպէտԱ էրրթպյք Գ**հէՏ աէ–էէլէ^ աւոլր $ ք^ ՔվրարԷ 
տադրտափսրա թէն և քթաիր րարսւցԿ բարի ք սրևսսլ. 

ր*ւ>. *Հկէ հ*ո%ապափ և սձ*հ**»% յքզմաՀհ իխմրխ 4Խաշ՝ 4 |յ(ք. 
թթ*% խպքհևֆ «էք +*Նափ՝ "պՎՀֆհՀ՝ 

* 1նէ*րյ1«1ր,«^։ււ1,<։ւ>*ւ»ք յ~1ր&ա՛ 
* *ք • 4զ^|>է*<|9 յ»րք>» » 

էքէև՚ևժա+լ ա^քգՀ ^ 
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. 883 
նսւթք, և կարի իսկ դխրաւ յս*ք հաճութք • $ևսի էր*, 

*թա#կ ք կատարէրալ գոՏէկ աֆ յընթրիս էրղթյսրչքն ժ*Խ*ղո^ 
%աչյ ք որ (Ժկ և կր ժաժ*քնէրալ%որա , և յէրրկար ըժպ^ 
մսՀև գթէ**ք% նէրղէրչցյ յագագ* էրգբարչխ համարՏակա.^ 
թէրաԱ է և նա, սակ , ոչ՜ էր կաց 9ի բաց յաղսթիցն խրոց 
էւ. յայ մինչև ցրյյժն , և ոլգժի բաժակի» յիկթէրնկ ՝ի բաց 
դարՏոյց յաէւնրյյ ք*ՒԳ նոսա « և թկքխ կր գարժանաչի 
այր % *(յա ա*կր% թկ թուէրցի էրրբէրՏէ զագոքժս խՐ գոբ 
սրունկի ք և գա ի հիեգ հագար զոր աոնկի յաւուրն , և 
ՂէոյԱչափ ևս 9ի գիշերի գի աոնկի գադսթժն է ||^ ղթ կա^ 
միը ի ալ հէսճոյ չինէրլ յա ասք յցսքն զաժէժնայն 
վոոնարհա֊քժի պարտի ստանալ և զհաժբէրրւքէթիլն % 

Հ • (\ւ1է,էիս(* ՚ ինլպարտ կ (ինևլ ժիաքնակկցքքն • 
Պ • || ՝ իախակհաը աղամն ի կ ♦ բթմևգխ որպկ* աղաւ^ 

նքան էրլանկ յոդս ի) օթ ափևլ զթևս խր , և ևքժկ մա֊ 
•Որն այ ար տալս ի բոմնոյ իւ֊րոյ՝ ի վչսյրէրևի թոչնոը կալ 
էւափևալ կորուսանկ գտքէգյկլչուքժիմն խր » սոյնպկս և 
միայնակէրաց որ էրըժնկ 9ի ժաժ* աղօթից 9ի խցկ խրժկ 
(Ժօթափևլ գխտրհոՆրգ* խր , ևթկ յամէրսցկ արաաթոյ 
խցի խր*ք* կաոափի *ի դիլյսց անտի , և խաէ֊արին խոր^ 
հուրդթ խր » 

Հ • \\րձէ% խորհրդով֊ արտաբևրկ սա տան այ գժիաիտալ 
կեաց ֆի խցկ խրԺԷ * 

% • | )ատանայ թովէչկ* բանգի որպկ* թ ովիլկակուլ 
բանֆոբ արտաբևրկ զգա գանն ^յորքցյ իւրժկ , և ըժբըո.^ 
նևալ գնա Էր2է$**լց*ժնկ քի հրապարակս բագչղթաց , և 
արձակևալ գնա աո. 9ի կատակիլի Ժարգկանկ 9 իսկ յոր^ 
ժաժ*արասցկ ընդ նժա ղաժէրնայև գէյատակս, յէրտոյ կաժ* 

I Հ . Զինչ պարա կ աոձևլ էէարգպ , *ֆ ւ պ . 1)^ 
%աու»ր ապասձփ թըՀ • 4 պըր պփնաֆ նչանֆ աքաւ%ֆ *ֆ Համնա. իէ֊րրս-մ՝ 
Լ թ*.ուը&ալ յ~էա էքպթրֆ պթև* ֆա֊ր և ք»*Ն*ք քՆ+րէն , իսկ ևթՀ 
յա&պքկ ՝ի քաոքնայ , ՛ի վայրի 4 
4 փհաի՚Խ •եհժւչա֊թք %որս* , սապկէք եթկ կր&ա*յտ %4 ՛ի խըե ^*–ք4 
դժամհ*. ա՚պօթիըն , 4 ևրթնալյևկնպիյի% է1պֆրՀ • ՒՀ 
0և յամաըԿ արապբոյ՝ հփրկսձի *ի խպթոըկ դի+աը ոա^վխևքիգ 
•ակն իա.ր ք 4 իաաարնսըթ* խ#րհ*պ>գթ %որա. ^այսպիսի պքՈ-շռսթիաձ 
$րթէ ղթ կարիցկ Աէաձևլ, և այսպիսի Յոթոնակփ** ՝իխշկա*& կարիըէք 
կայիլև Հաքապհս համբերել, կարիըֆ %ա ւիեելե. 4 կրփԽաա֊սր » 

* Հ • քկսէէԼ իարհրգաէ հա%&% գկթ զկրձաս֊որն *ի իգկ ի+րձկ* -Գ • փէ 
հրև պթո4էւ • 4 է°ք °Ր&՚աէ &ո4Էւ •Հա*փրաԳՂ)ն 
ք>* Գ Գաբա*է ք^4» է"կ *ք^ձ աիրկ%*1ա՝ աա%ի վծա *ի փոքրը» #ա^ 
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աաա աւատ* յաա Լաււ 0աաաէ յաաայր * ւք"լ 7 ™ ^ լ "՚ 1 ™ /ք V * "7/ 
4 ւֆա/նակևցք,՝ պ, կջէցկ կքդա յոր^աէՐ ՝/, (աաքհրգաք 
ահ*փ ձգէրաէ թողյկ քխա.չ) իւք « 

< * * Լը^իշկ ԼպթՀձքք ՝է սպա*ալպո*յթք պադ֊ 
աաման և հանդիպեսրի կնոջ֊մւերդաք , գիարդ կարկ փախ, 
չքրլ %ի ձարակ անափ սրսւնկա-թ Խամս % 

1 • |։ *&դա& »լ խքհ փ^ՒչՒս է»կ ՝Ւ ք*ր^յր «4<^ 
կարկ փւսխչել եքձկ րաձրայկ ՝է ժամ*արսաահմանն • Հ/աձլ, 
պէ որպես հար յարաԽյ * հրահանաց ընգ մֆմեաճա րա^ 
խեչովՀ հանդերձ ծծմով֊ արաարերկ ղհար 9 նոխպկս և 
խատ աո% ընդ հ**ոի պչՕրպս գործեն « 

Հ ♦ 1\րձը ք**"ըհքԳոՀ. մաանկ պոաՏէկա.թ% *ի մարդնա 
^ ♦ (|ձ *ֆ և֊ »ձ երկու. և ոչ հքխդ և կամ* աաաե ^ 

նապարհ բովանդակենւ պաւնկա֊թհ ♦ յթանդի ամենայն 
իարհա֊րդր սատէմնայէ գսրոձէկա.%ունի զգործ ծածկեաը 

հ ♦ ստանալ երկու* հանդերձս ա 
^ ♦ ||աա^յւ երկովս հանդերձս և. մի ստանար չարատ^ 

խւաութիսն ք որ արաաաւ֊սրե զամենպքն մարմինն • ^ւմ>% 
§/& անձքխ պէինլե 9իչարախօսուիձք՜, իսկ մարՅ&«գ ագեպր 
են արկանեչքտ ♦ սակայն ունեըսի քսքկաս ե֊դրաւականն, 
այսու, շատասցուվ» է 

պպթքՀ 4 աանկ ղեա նախաաինր և խապաթիկ մարգկա%, 4 յԱ^ ^ 
> 4»*ք ~#4ր 4–^ > հեպգե, *յր^« գԷ"*խ"& 4ր*«^|ք 
յ-րմամ՝ ի խսրհրգ,օյ գիսթնալխարի ՛ի 4 ^«1 *4*# > –4– 

իսրմն $ 
* Հ • գնաաշե եղրայր *ի &պա»ասպ»0*սթֆսն ոսրՏրր և գիպնսցի 

%մա կֆ% ի ՛ճանապարհին , ^»ր* * փ^ՒԺւ # «քաաերագՀ 
մաաց% պսանկսսթե ւ )ւ պաանրապմկն դնրեաննլ «շ 4 կարապդ աշչ 
Գ ԳՊ^եղք՛ էՒևԼ քՒ*ք& եյե ե. դանյ ասննլ գԽովաս *ձխա 4 անդի֊ 
աԽլ ակամր. գի զոր օրինակ երկաթ րնգ Հարի հարն ալ նչանկ հուր , 
■ր*^* 4 ^ 4 Քձ հարկանի ՛ի ոիրա ասն՝ նըմնե հտար 
շնա. թնան է 

* Հ • Ո|"ք< հ"քհքԳՈէԼ Գայ Գ Հ"** մարգ «չ «*ք^ պոա%կ*թեաՁե • 
* • Ոհ.> ♦ յէրրկ**֊* կ""ք յԽրի" հ*րհաա+Գ* ապա, որին պաս. 
նկոսթք, յամննա/ն իարհոսրգ* դիսականա կաթ պոանկոսթիա.^ 

4"ձ*ք ե~րհսա1՚Գ Գ"յ դի^ակոձ՝ յ–ր–±*ր ոլ իշֆ աիա, *ի 
նմա պոանկոսքՏնան ՛ի (մպրոսն ւ 

* Հ • քՀար*֊ե կ աաանպլ ևրկոս» հանգևրձ* եթե *ձ՚ ^ • 0—յքք 
երկ"*֊" հանգեր,էթ 4 մք աաանար չարոսթք անձին, գի մի պքպե պրաոԽ 
քե ք^1* ք–4# մարմին հանգերմի պֆաա աձի , իսկ աեՀհ պկաա ալ 
ինլ "ւ֊նիչսրնայ9գիսլինլհարկաւարենմաչարքքնել, պյլթե 
նիս ՏսրԱնգթգ չափասսր հանդերձ, նաէսս րաւականայիր , 

/ * 1Նո1" ^•քւ4*»»^4՛ < 
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ՀԱՐ80ԻԱԵ-* &$Տ 
.. Հ • ()՝յիաըգ% պարտ կ կփաապմրլգաթպաԳԽ սապաթա^ 
կ^՚գաև Օեաե և գլավաս. էզէութ իսՆ պահսյթփ % 

–\\՝էԸ–ւ աւ.Խքէ թսձե զՀկա»մպյևաէքեֆմաԽաչ* 
պէ թապա֊Հխ կամե՚թևալ աււաւկլ տան գքա^թե» յկագյ և 
փգ սակաւ. կաթաթքխ կատարևլյ 

Հ • * բւճադատևա^կ ղի* ևպթաքք որպկ* քիար, 
ւԷյ բաժակ «ք *«րա * ^***^*Տ* է էրթալ* 

^ ♦ <|ֆաֆՓթ \ի գթեւ.*յ է֊ ապրէս պէպկս ղաքծ&աՏ& յ*^ 
է"ք*հէ&հ » թանգի բագայֆյագագա պխՐպքաաքիթ կա֊ 
պ1րչքս/ե ՝ի գըգաւ&ն խպրհթդոթ • 

4 ♦ |^ք^ւ * «ջլ կաթէրվթ բնակէրլք&դ էրղթւաթա է 
* • ճք^ասն պէ ոլ Լքկնչխֆ յայ . ղէ Լթկ յիշկիթ ըղ. 

գթէրաըՏս ևթկ *) ավա *է ()օ$ աՐ ապրէչքաաՏ *գլ ք*տ քա% 
աապարակաէշ և գա֊ սպթգէրղթ գսքեձնդ ^ գապախաչյ 
աթկաևկիր բնակէրլյ 

< • ||Փէ4 Փ ք •&&ա1ոՀ9ա–9*6է1է 1Ւ > # “ք– 
նմա ծաՏտր է 

, I Հ • ք)/»•*&« կաժաարել պարա կ ղաաղմոա յա ղաթս, 4 ղաղա հո 
կևալ. եթե # 4Ւր*Ս յաա֊եա*՝ Փէ / շափոա. կեալ* 
* • Ոձ 4ր «***4հ. ք^աՐԳՏրած * րաղաահթ 
կամեէյաե Հգ աս❁ւա^իհսԽ նախ •ձէեամեծա աա.%4/ ղգ.*ք*ծ աղօթիք 4 պ*Ոա 
հ»Ձ . 4 յ^աՀՏ 4 »ձ հարա3հ% գ"ըեել* Այլ յաաաա֊եյ% 
4 ք ւ4ձաւ4ծււ յաէնկաա բաէ֊աւե հարկանել, մք1 1օփ զաղահայ և ղմարա 
Հեա^որ աղփթիղ. քք ղիարաա. եղեանեյքտ 4% յեա~յ՝ աաաեք հիմա% խա^ 
նարհոաթե և հեաղանգաաձր , նախ րո».ա.ն հար հրազանղոա.թ%ր հեա 
զՈէ-թե 4 համբերոա֊թեր և սիրոյ , 4 ղոէաա մեՆայա և աաաա֊ելեա սրա 
Հա% կայի* *ի հեր Հաե ղյպքսմե*, յ*ր*յ Լ *չ հի քել ♦*•»- 
4«րձ 4 «ձ խարեսաթք գիաակաե հպարաոաթեանԽ . յորոյ յեաղյ քք^ 
րեթաաեայ 4 պահաձ*ղ**–թհ Խծահա2Հ“այ և աաասեքեալ 4 աղփթթ արա 
էէա%աա.որր այէարոյ յաաաքագղյե ըղձայիր , յեասյ դիպ եսյիՆյեկլ 
սձգր+^եյի 4 անՀիպեյի ի րկ% . 

• 4 • յսսեադաաե ղիս եղրայրե գեալ քի աե%եակ իար 4 ըմպել 
րարէ֊ղր իյկ հեաղաեգել և էէեալ» 1 . ֆախիր յարրձաեկ ք#. 

*«•** 4 կ1յց1» իրրե ղայծեաՏէեյակեաակր , ղի րաղւո-վխ 9է ափշաեկ դթե֊ 
յի% յաեկսէւ Տէն խարհրգսյ Հէսա֊թեաե ։ 

։ Հ • ւ^քք/» »լկարեմ՝ &ակիլ &+ եղրարսե» Պ . վ«<4 այԽսրիկ ղի 
0լ երքեյֆս գռա. յՈյ . ղի թե յիշիիր ղ֊»*֊ ղրա%* գրսՀ եթե *րպե* 
Ղք4~ Գ »*գ»մայեՀա.*ղե փրկԼյաւ., ^ ^ դաաեայ ղպր, %ա ղ֊ս*– 9ի 
մեէ Գաղաեայ Հարեիր Հակիլւ 

էՆւ»քք1*1^ք1րրր Ը^ք^ք *լ է-ք^մի լ&է 
4արարս աաաեյյ գժաեյայ և գաաելոյ » 1 • ՀԼաաե ղի ալ եր1լհշիսյԽյ • 

՚|ք 4^4 յիշեիր ղյրրեայաե եթե Դ«Հր ^ 0^"^ ~սէրևՅաս՝ "Լ ՂՀՔ 
դաաաապաըաեալ և դո*, արղեգթ ղաեձէեգ \ի մեէ գաղաեայ արկանեիր 
&ակնլ, և *լ բ%աւ. լ֊րաէայքր ՚հոյա , 

է Հ • Ե/^է Գ"Ա&մկղեսյե զի" եզրպյր% իմ*, կամքս ղի խոնարհեք**–. 

0ւցւէ՚ւ26ճ ե7 Օօօ^1 



886 սո֊ ւրս»» ար 
1 ծ—ձր և. ՝ի թաց սԽքԽսոէրա գթ^ք.Գ ^ 

%կ, վամս գի աթթայ ^յակնիոօ սակր • ըեդ ամև\*կցսէ% 
"հր կ պքծր < և. յաձԽնկցանց ի^րշհքքիր. 

< ./ >/ ՚ Կ մձէքթ մձսոա֊ցոԽԽլ ք ոհակսԽս յ1րկ1րդևցիա* 
^ » ^՝*սրէրս այս գանձ կ որ կայք օսւաիի 7Տք ♦ և. դոր ար, 

աքոր I ՝ի վքր ԼրԹա/ “*ա « 
Հ « Օ յէնչ ^ <4՚քք չարսփասսւքէ-ԽսՏ։ » 

1 * ♦ չրղ""խօոա–թՆ ոչ թոդացոլցոՕէկ զմարդ 
գաէ աաաՓի տԽաուև ֆ յա&պի ^է*ալ(* ւքւ չարախօակր 
գյ&կէրրկ իէ֊րմէ , հաըսծկֆ փքա % 

Հ • 1|ա^</՝ * մարտԷրասսԽալ վասև աՏյ « 
^ ^ ն&րդօէ.(&Ն ժաժա. համի1րրէրսցկ էրպ^ 

քպքև | հավասար կ նա հև*ցէ կքքէց ժսԽկաԽփտ % 

խ*րհ*է–րդթս • 
^ • (| աւ& աաոաևայ ^ սկպրւս/ևկ պլ կաէԱրցաւ. էրր^ 

կէր պագաևէրլյայն ամենէրցսւն ք աևկաւ. Լ օա»^ 
րացաւ. յաըքայա-թԼնկն այ , ճւ վասև այսօրէկ պյթ ափպէցա.^ 
ցանկ ղմէոլյաղքքթէ^ն է 

Հ ♦ ||ւ0<0ք ցաևկու. թխ.ն կէրրակրոց մաաու.ցասևկ թևձ 
Ւ*ԸհՈ*–€ԳՀս է ^ դիջուցանկ գէսյաղօթիցն և ^ պահոց* • 

^ ^ ձէոՏտ կ էր ակր ոք պաարէրաց է 
վասև այապյէկ մԽ«լ նօյև օրթևակա*. նԽրգսրծկ % 

այսպկս սքՈէՀեկրո֊թ՞^ւ թախանձկ պմարդ է 
^ աևսանէք սաաանայ էթկ սրս&կա. թիձ 

օաարացուցսձկ քՏ՚լ ^ հոդէ-ոխ »րրհք • «ք^4« է •է|Տ» 
«•է* ոլևս րեակևսցկ հոգի իմ՝ ՛ի մարդիկս յայս 
վամև դոր&ոց դոցա « 

Տէ3%յ՝ա դհ՚Ոէնկս ֆմ՛ւ 8 • խո%ա^րՀ4 դծունկ և փոյթ Հրաժարեսչյես ՛Է 
նմաևՀ , պէ այէէպկս խրաակ հայրն \\րսկնէ և ասկ • «է/ւ կաչշևս 

/ «ւ* ա$Ռնևսևան , բայց »8րքեելուԷ մեկնևււյէս յ 11/ ւքԼնԼ յյ Ո ւ7/^ | 

ւ հ 4 ԶյՈլ •ք»*֊*» հքկ ^"Ո։ ^ • 1X7" 
դ^անձանակքրն է*քկ և դև ալ աո֊աքի Խյ . հ գսւմենսչյն էնլ /* "Հ/7 “է՚ր՚՚վ՝ որ, 
^<•1 *տ գեէֆհ ասա, յե՜բկէ^ս եգԼ ալ աս է այն , ուր և բաղմապատէկ 
աոձլոյ էՁկ « 

* Հ • կրել Հ**»*»^ *4րա*% , 4 *»ձ 7$*/ *«• ձհա% 
պա ար ասա , 4 ^ ա"*Խ ** հա"Ոէ֊ յ-Ա**՝ ^«/»4*յք » 1 

^ ձամահակէ փորձության համբԱրկ, ա)ր հավասար հնսաք նրԱա 
մԽնկանյն իյկ ւ 

* Հ • ա/հպկա գմնեայ նևղկ դևն պսանկսլթթ դաՈսրդ աս.աա 
էեւ ո^յւ.ա4սա • * • Հր–* "սաո^հ •Փ 
նկաաՀքՀ պէ նա է&րժկդ Ա&շ դհսդփն սարթ, 4 # յսէ զթաևն **յ որ աա 
ապք ևթկ սլթաացկ հադք խՐ ՚ֆ դաաա վաա& փնևլ* դոցա 
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Հ * ||ւ«^ այապկա աատաՏւա/ էդկ ղի* *ի ղթադման* է 

և խափաքեկ ղի* *ի ձհւադործկ *Տ**ի* 
•ա*ա6**ք թկ պտղաբերա.թք *ի 

ձև*ագ*քեկ անտի քթէի < 
4 • ՕՀիարդ կքարկ մարդ արղէղաւչ^ ղդաւաէէձք***–թ՝ի 

դԷ֊-3* 
%* ||ք*քձ« Հլ պքքէրւլ ղիկէ՚արմօ ապ 

՝ի ջրրէ^հտր վրր^ Գ *~էւ». սէ/լյ"ր*ա,ր էհ"**– 
ցև% ղհ1րԱգա.թք կար թին , ՝ի բաց դարէեսղ^ ապրք/ե, և. 
•&պք դատարկ Օիտրսե, նօքէոպկս էւ քարդ * 

^ . Հճթկ աՏէիցիարգև<տ մե-ղ* վասԱ մտա&Հյդթի*կէ 
*• (Iք»4» քյճր^՝ /8-ձ "լ կնրաք* աքիր, նրխպկ* և. 

ղաւա7(՜*6>ա.է& դաաարկացեալ ոլ /Տչ մևղիցկ մարդ - 
բ*քեղի ղրէրալկ, թկ ամենայն մէրղթ շև ևա կաաարէրալ 
ոլ և* համՏարթէ մէրդթ* 

* • I****»*–» ԽՀ յա*է00էա,*ք՛ * 
* • ^դԽ^ր^Կէյ^Հ^՚Գ^Պրհ^ Գ &*••*֊ 

%*դյ*ձ**իյ*Տէապս սթէ և բՆակկին՚ի օ**ղ*ոյ*ք*է յայ 
մամ՝ ե*Հ*ա–ցաւ %*ցա ղխձրգ պարտ կր երկնչել^ժհէ* 
Հաէեղի 4– %ա*փ "ղիհ"& ՝ի 4^ 4«Հուէ է&ան դա,՚֊ 
աարկրլ , իսկ յորմամ՝ մեէիմրպյիԽ ՛ի նսոյա/համէդիսօ&% 
յաքնմամ՝ պցահավաէճամ* ՝ի դեպ *տ*1հա%, %*ի*դկ* և. 
մարգ եթե «յլ ^ ս*եղի ժա֊մկաքէքսցկ, »չ *հճ»ւ. 
ղքիաաւթք իրկալթէ, 4 յաոաի֊ հ*Խ դամեր^ 
նայն աո ււտիքևտթք դիամԽարհ**թիէ% իճպրէադ Տտձ » ^ 

*•***>։ էՏ~հԿ–ո ե*, եթե *լ՝է հեղ* և Գ 
խաեարհս և պտ գողաև ք* բանից իմոց • 

4 • տՕ յէարդ ՝ կա*բկ աքարդ բնաֆէրլ աո.*ԽձթԽ * • 
1 ^ է ^••հքՏ^ Ը*պդհմ՝ ք*պմՀտյ , 

"չ֊կարկ ույաձել դարալեոայօպթոլթ 7ր, րդրպկ* ղի կսՀ. 
թէ§ացիք աիաքհաաաիտ^ն իւբաւէֆ* աա/ի&ՀցՏոա>ն էչանէրլ, 
կ^թնպ/ք* և. միայնակէոաիէ էրթկ *լ իդրաաեալ ընդ է-դ֊ 
բար* աաա/եիցի ղարա.ևա* իարհրդաքն, ոշ կարէք ա*.*Խ֊ 
Յթէ, քՏէակևլե. րԽդդխճճալխօրհրդոյյե , 

* Հ • Ո^է*» հար*1 ՒյՀ Ո$ հա\գարանլ ա«ւա%ձթ% ա Պ • ՀքարաԷկ 
է պթէա*տ»ր Հրք&կ "Լ ՝ք մկ/Հ ժոպովոյ– ոա–*ա\ի% ղ*Է”րհ՛ և պարոսե $էաա պաա 
աևրաղյթ» , »ձ ֆցՀ* յ֊րանչքրլ և յաղթնքյ \\յ*պԿ" և 
կրփեա*.պա էէթկ ոլ %ախ վարժի պաա.պթֆ%աւթ^ընգ ևղրարՀէ» 4 ոա֊աա^ 

պարաձև աա խորհրդին պաաերա^մա^ , կար ալ իցկ %ա փայն 
հանգարաելյ և *չ րեդգկէՐ կալ ախաէյյ ար ՝ի վերայ %արա ։ 
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հ♦ Ժգ ՒՀրր 
պարա կ պաաահևլ%յՏս» 

1» >ք է»» «ք* ^ «ցր» աա»^հ^ կ» 
րսադա $Րքէաա-այց հարկօապ։ ա.նքէ» աէպաէ~3–կ ք(հփյֆ 
ՓՊԼ՚է Ւ~* Ժգ ♦->■*>»-*-** ։*•< Ւ9^րւԺւա֊ 
է-էր/Է ♦ և դա. եթկ իաախ, /ւավաևդակևա աակասա^ րյլ. 
շաա /Տ*ձ« Լ վւավՅացևաէլ սդէակևա դհա» ապա Տրքէկ 
յաւԶձաա ըևդ նմա> դֆաևա էրթ-կ ։րՏԽկա(Յխ% %պա$ 
դՀաքհաքդա հ» դիֆաՀթ6»կ . 

4« (ե"^Հ ՒրհրԳՊԼ *%»* աար^լք,չրրա–^ 
քաաասթէքևկ 9 

1* ()ք քձդաՏփ ^ % Ժք * <5քր»1^« ^ 
•քէ» է «ք» ք&գա-նքւ դխսա ւ&ք^է»^, »ձ ■Տ|ք 
^ շարախօաա քմէնկ • 

4 ♦ °/*»ճ^ քէժրհւժ էրևյա^հաէՔ "ա–*Պձփ* 
1* ||ք»^» ^ ո աաէքոափ իարհրդավթ քրա. 

ՂկցաՀթՀկ ղթղ ա* ՝/, շչպարաաքձլ ԱԼդ ադօթֆց %*$*֊ 
պԿ" 4– ՝Է քէէէէծ & "■•^ցաՎ պ^իաա Հևք աաաչպթ ԼրԱ, 
»Հ»%թ, և քաափանկ քթզ^Հ ք+շխոՀ* ~Գ&&՝ 

4* էլիորձա€^էխ% ,որ յ^եֆԳԱա 
քֆ կաաադ>ա.3& մարՏքեպ յ&Օհաքքա » 

\\րպհս *էթ դա է ալ ղէէաաաքաադ ֆլր *ֆ ^տէծ՛ ադա. 
քէ*** ՀֆԹհ ադսՏա^է կաաակքքլ կարֆյկ քք 

սպ*ճէԱ՝ օրպկս պյապթալ. և. պ^էրբկք. յւաԽդֆ չիթ %4ա 
յաղթայթք է <յյլ4. աոաԱրլևա »դ<պէ կ» 

Հ • ,^/4ք ՚ 1րարէա,յձ *®քք աաՏաւլ աֆրկլ 
դաաաա.ա&ր* 

1 ^ ^""ձփդԿ պիդտ*ցք հք ՝ֆ յ^ց*^ * և– 
կազպսայկ սա. ա& վաա& ն*քա յօդՍա֊թֆաՀԽ , յպքեՀէաՐ 
•աճա. քքխաւթք թկ գֆարդ պարա կ *ֆրէլ ք*ձ՛ * 

4* Օ *յւ պասասքդա*Խ տաաւէքէրալ մարդ կարկ աւպրձչա 
% ♦ \^պտ աաւպթքնաթՀտ էրն յարէրալ *ի մարգ* ապահ^ 

և սպօքյէթ աո~ ^ էս ձէքսագարծ և. մար^Խց գդասաա ֊ 
քմխ% $ աէսստքնոսք^էրց ^դդիմամարաեաղյաէՀ. 

• Հ . Ջխպ*գ կարաա^կ մարգ չն"րհ* աոձ*պ֊ էփքմրլ 1 • Է^<ր 
դթ աէ**ա1փՓ պԷղՒ^ՍՀ է*՝Ր ՝է յմէյթ&ա, և կայպյաայՀ արա. աե վաաձ 
\որա աէեաաՀէՆ , յայ%ժաաՐ աա%#ա. ղքքաաաՀքֆ թկ պարա կ ափա 
ք*4 ք^՛* քէ ՒԿթ* ահրե Հոաշա\կ %մա խաեգաղաաեըՎ ՛ի վևքպյ V». 
րա • "քպկ* և %ա ևպրպաե թա^աա.աէւ 
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աաՏսսքի էհամէւ քի սկգթոքէկ *ի &6«Տր քճքՏւյ 
պաարէրալև– կրկքԽ յամսթ արարծաէ փաիաաական 
%ԼԷ հաո-սճմրցպց թպթչթլ> պ՚պկ» գի մի ք ացցծ սսսսքի 

ծրկիրպագանիցկ %, ձ– թպա^քքթխ 
քի մէրգացեէ |Կրկյսրժամ*արաատթէրցամև | յա^«ա<ա^Լ 
կացէրալ էր կաց սաաաեաց , *ի ձէրսՏե յ–*—լ–|– 
ւ6յ* գաաապորածէպյ *ի վհաասսթք ասաԱէթճւ օւնէրլ 
էխա կամԼ-ցևաէէ մարգաածրհ ած սմրսեալ գխարգա֊ 
խա–քՅ*թ* աաաաԽաքի» ճ*ա |^աւճւււք ք«քէձ « գործեպ 
պծրկիրԳ ասոփ առարգ է ^ 1քք*^ 
^•ք "ա&կըՎ* գհրապուրաԱա աաաա&այի ՝Է բաց ք&կծ^ 
%ա.ցաւ. % սատաԽսցի և. այսու. պատրէրօպյ ֆի հրեշաակ 
քթկթե %մաեկցաւցէրալ, պդաոևրա մարգկաԽ %ի պա%ոյճո 
պոււէրկաաւթ 7ր գարդարկ ք և. զհբևշաակաց խաւո խոևար^ 
հէրցա.ցևադ ՝ի ք/ձՀաթք •ՏպԱհք քձ&ՃՏէ 4*"՛՝* * ,9“֊ 
Հէ$այ պրաւհէրաև. աաաաԽայ ըեդդկէՐ պահոց և* յՏրգգկաՐ 
"ՊքԹհ և-ք&դդկմ՝ձԼրւապորձի, տթեպէ ձէաադարծ րլ, 
բաղում*գչար արուէսասնորա խափաևկ • քսԽայ և քխգ^. 
գկտԲ(ասստքծաւքմէրսԽցո գ*րե«ց • ասրս և ամենայե ափւա֊ 
րքխութ ևաեը տիրեսցկ % 

Հ ♦ քյ^– պքնչյաբա*ցկ մարգ գի սսճուցսւ խպւհա ա 
այպթքԽա–(3 էրաԽ ւ 

^ • \ք՝Թհ Ղթ կամէրոցի սւամնէլ արուէրստ9 ղամէրնախ 
հսգս թսպէալև %կա% ասրարէրսղ֊ գսէս2ն , ^ ձէուե իա^ 
Գոարհսւ.քէծսձե աոնու. պշԽորհս ասրսւևաոթ* ♦ նո/նպկո և. 
միայեակԷասցԽ Խթկ ոչ֊թոպուցու. գամևնախ հոգս մարդ^ 
կայքՏա 9 և. աաՏևէրԼ ղաեձֆնսւաաո էւ չհամարէրլ ծ(մկ չա֊ 
ւաոգոխ էւՐ^ 4ւ կամ* թկ հավասար արատ,, 4 
յաքեժամ* գաէրալ ղաոստիԽսւթ1րցե ղցործն իւրովէ էրա 
կծէԱքյ միեչգէրո. դա– խարիս , ասկ% ահավասիկ էրմ\ 

Հ, ♦ Օ իարգ՝ կարկ մարգ գիածլէրթկ ագոթտնորա 
ք&դաձևՀ էրն ա*. ած է 

պ . (\օրժա*Ր Սարդ ղդա-շօարէ ա*. ՝ի չպրկծլզքխկևր 
խ֊ր , յախՍաՍ՝ համԼր1ակևսցԷ ՝Է միաս իւր էրթկ /Տէդ^ 
աՏՍրքԷ էրԽ աղօթ^ նոր ա ա/ • ապա էրթկ պթ յքր. 

• V պահԼպՀ “է 
նէժւհէ**/ ~*Որ հր՝ է"է ^ *^՛ 
է աՕ&գաւնէՀ &Հ՚ ՚Ժ ՚#**4* էՒ 

աա-աքի է*յ% 
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քհյէ հր * "պհ&ք ր*րժժ *■ "^ք֊ 
^ հէրծա.& քքկևյցխալաւայթայլաւպաթփյյ 
^րկպթ» էէաահէլ աա-աքքի այ ։ |*Հքա ^ «լ փ^-Թ^ք 
հաշաևսցի յՏէպ. քէեկևրթ, ալ աէարսքա, էպԷցՀ *ի մե-զայ 
հք"9 յա^ահաՏև . պէ քք>ևալ կ . պար կապք.^ յէղՀքի , 
և^յխՓ կաայևաղ^յևրկխաէ 

Հ » Կ ՚ ՝է թէրրաՕէ աաՏսալգյյքյա աապտա * 
\\քՒայ/ե աա&ա. 3ճաքակ ՝Է խաաայ աՏափ քթաարքպթ 

ք*պՀղ*հ՝ Խաէա *֊ ^ր-4^ քթ^էրՒ աճաարաափ-ևյար֊ 
ժա*ՐքասաաՏաց ՝ի փյացւձաաի^արաՅճայ^ապաքթ ևրա^. 
րձաց րհ|»«& խ.ր, և. գապաքկ թաթղյ #^»*|Հ5^> 

և րսրԽ 4ր քՈք յ*^*ք** 
դաաաՁճսԵա«.«& չայֆՆ * <(*,ււծ^ ^ 1ք|1^է 

&րքՕէ քևաքէ/պթ և-ձ\րթէք աակաա֊<*վ> աաաըքաաևքգաէ^% » և. 
պաաքանձքրայՀ քրէ֊քան խր և. ալ քաչէայՀ աո. էՏ& , աթ*. 
պխվճ. դխաց դարձ գարծհ* փած. Հ դՀթ ալ կաք**, յսևլ 
գյէա*քէաաԽ է|^ք & պաաղմաա1րքգա.թ՝խ% խավաճ4ր%* * 

ւ Հ* ք^-ք‘4 իբե» ^*1ր • քք^^^/էէ"111 * * 4 
աա.%*«- կերակուր զթալաի գալարս, ««.>«& ձ պյխո֊շա • 4 ՚/ր ^ ^ 
խ"Յոա1* բ*ք*ձ*»ր~ . 1«/^ գարձեալպւսճնփյ և բադբրայյսա^տտ&է #»« Այ*«*4« ^ *»քք 1ք ^ Ս*աՐՒ” և քչ"Փա* Հւլյ"բ+–+&֊ 
թեանսւ. պք"*֊րբ գիրս , հրահանգի 4 քապքք այյսագյսձՀ 
# քխմամարա են ր»ձր գրոյ ամենայն խարգախսԼթՆյ գխագե * Ւ“է 

•էեաացկ յեկեղեյթ յաղօթա ըծգ այլ էր գյադան , և (աըյէ ղրծ֊ 
րա% իա֊ր և սլ բանաք պեա րնգ %օ*այ*րհնս*.թք և յերգա 4 յաքփթա , 
այնպիսի* պերգտտ աաաանպյի գսրծ֊կ * բա*Փ *ձ 4«4՝|յ*Կ, քք*֊ 
վ*ւթիա.նն *$րի*աափ ւ 

* ԱյԼ*քք*–| է-ք^Ո՚է՛ Փ՛ "Ա""#* է ք^^^քքքր* 
^•■45» պխար սւաէ հափկաբՏաֆ > խ. Համ՝պաչ* 
քկակսապ֊ղալարի շահեկանս, »լ«^ աամանն խյկ զրերան իպ$ 4 լա. 
4 փՈէ֊շյ և խայծի* բեր անձ , «ա». կանքսէ այնպիսին թշե ամի է փա~ 
կայն րծրկ յոլա%* և յյապյյրաէնայ էԼաբաէա֊թԽանն էՏՀյ X 

է Օր^ւ^^^Ղ* **^և#ք *ախիէ 
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ծե՛րն ♦ որպես աո.էւծ ահարկու կ 9ի վերայ 
ֆշա վայր եաց , նոյնպկս և– ւքիայնակեաց փորձ՝ էսո(* հ 0ՂՈ3 
ցասկւււ էմ /. չյ է որպես սանձր էրն միւսյնակեցի լհտգ^ 
դ,ե*ք՝ է/1» ւլաչյ « որ դնայն ընկենու , որպես ձի էսեո. գտան է է 
^\որացեաէն է պահոց մարմին միայնակեչյէքն՝ դհոգէէն 9է 
խորոչյ 9ի է1քր(* չորացուցանկ դվա ակս հեշտ ու ^ 
քՅ 1.չյ է ղահ՛ր մի ակր օնէքն % ^1| արկեշւո մէւայնակեաց յերկ^ 
րէս պատուի , Հւ արւաթքւ բարձրերին պսակեսչյի 9ի յեր^ 
կքքնս % || ՝իայնակեաչյ որ ոլ ար դելու դլեդու իւր 9ի մա/Ր 
րյարկութ են , այնպէւսին և. ոչ զա էստս մարմնականս կա^ 
րե՛ արգելուլյ ք \անս շար երբեյ* հաներ ընդ բերան 
տթ , դի ոլբնաւորեցաւ այգի րերել փուլ։ | աւ է; ուտել 
միս և. ըմպել դքԽի է և ոլ ուտել չարաէսօսութէւ պմար^ 
մթնս եղջսարց է ( 2^9^ 1Ո4 ք|ֆ*–այ 9ի գրախտկն ե^ 
հասն* սպրք/ե նման կ որ չաըախօսկ պյյնկերն գ զհոգին 
/սողին կորուսանե % և դիւրն ոչ ապրեցուցանկ » *աեձ 1 
միայնակեցի անստացուած ուԷՅբ ե% կամա լոր ադթատու^ 
թե ամի • գանձերա ֆ եղբայր է 9է յերկք&ս > յ>անգի անանց 
են հանգիստն յաւիտենականթ * ||^աածութքյթ 4>ոյիշչո 
էրղէցքքե յարթա/ոլթին էրրէքհէց , և փութ աք ժաէւաեգևս 
գնա ք ||եանթ միայնացեըյյն ըսա նմանութ1 հրեշաակաց 
եղփցին կէղեչաէ գմեդս % փորձութ Էւն պարտ կ մեէլ 
գթկթեանս դին ե ալ և սրեալ դի յ որ մա մ% 9ի վերայ գս&* 
փպ*& երևեսցատ. ւ ՂՋէ*Հէ՝(*** գործկ միայնակեաց 

է Ա/էայ հայրն ^պերիրսե • գանձարան կ կրօեաւորի կամաւար 
անըեչսսթք* ե ք«*> գանձեսշես շեր կինս, զի անհաա են հանգիսաե և 
յթոափան%ակա%փ * Ւ *եսէ կայրես միչա և հանապազ֊ զարրպյսսթիսն% 
երկնիշ ք և գիէ֊րաւ մաշես ՛ի %ա տ ՀՀ արա կ կրձ* ասորի նմանել վէթրսսշ 
•թերովրեիյ որ միշա կէղոս դմեհք • Համեղի եթե «չ պահեսշկ. ծեր աա 

քՅ–"*Հ*»–&թ է ե ղամենա/Խ ինչ֊ ղոր չսկ ղրան թ&պփ՝ 
մԽաաաքի գսցն է ապ<թ այնպես դպյ *ի ծոպսսթք, և թշնաՀքև կայեայ֊ 
ձգե %Ւա Գ • Ա«ք^ "ոա–րբթ ՚Տշ– *է րերան և հ"ր֊ 
4»*քէ Գ յէաս բո • բմնդի ատա թե թևայոսյանեն դյիսրձսսթք 
հթ** • 4 պարա ե *եախ փան պչրաչ փորձոսթեն պաարսաաել 4 զրահել՜ 
ղանձինս մեր , դ§> յսթմամ գայշեն% գ այ»*փ յ*պթ*զփ և լձարեաՀթ * 
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893 է*ե1Դ*եԱ6 1*0 0* 
արթ%Լայ և ապօթիէտ հրճա.1րալգՀիէՀացօրա/*.» 
րքա—ս* և. յևրֆաԼ*ա հայրԼաք զարթաք*ւթիա5& . 
|//3է սպաաէրսրկ միաքհաէկևաշ ը»պա.թ1ր*տ&<յ, օբ գար, 
աաոԽա, , Լնարև/Է քթի այ խճպէ և ՝ի #ր~ք թպթ, 
ա^ք^ըրալԼղԼյթէչԼչքձահ* \քսաա.Հ1րԽար*ի րարձրա^ 
քյ֊իէնա յարա յևալ ապևըախահո*.թխ% » |^6ձ^»յ 
մպրթասարխ ,գի մի /6>դ փարիաԼր.րքև գա, գայաաաարար, 
աԽսցԷա . պՀ\՝ոէէտկսի հևպա-թ՚թև /ճէէորևա , գի ծա/րաաէր, 
է"վ֊1»Խ"ա՝ օք3*"*՛ ՝ե Հհ՚-ոՒ Փ"Ւէ^աէ^Տ^րա * Փքէ** 
դ^ևկկ^ե %Է մկղաց նաիաաաաեաց արչափ կաք ալ • 
^թթմեպէ ած ցդարձէար& ալ մկրժկ $ Օ յթոճէ շարաւՀՅէ 
և. յայաճաւթե– մի հաաաաաակր ի *ք*ֆ թա*Ր ղծդթարէ^Խ 
աթա֊*&% * քք ♦“ր*է է9^ա աաևլ թալ մէրպ֊ ղապարաա մևր , 
արպկս 1ւ »&կթ թաղա֊վխ մկրաց արարաաապաԽաց*11 ^յյճր^ 

Էմաատամև կ% ար ալ բաԽիցթ աւաաւց*Տ§կ ք «ցլ 
ծավթ վարմկ « 

ՊԱՓՆՈՏԻ Ս*ԻԱ6ՆԱԿԵ8Ի 

Ս1հԵ>ոԻ(րՆ Հր^ՑՈհԱԵոտ եի *ար ւ* Հֆոտ 

ԱՆԿՈԻԱԵ-ՈՕ ԵԻ *Աէք 11/ԴՊԵ8ԵՍ16 I* ԴԱՏէԱՃ ԿԵՆԱ 8 

յ^րաՆԻ «■** է (^ա^ա. ^ քծասկծքկ^ւ Լ 
Գէհ^Յե հանգիպկցստ կա ար դրկցի* և կրաէևկ/է աաարկալ ^ 
է-ադոմկթե Հջւագրխա 1ւ ♦ հպ/ցկցատ աւաաԱրլի 
նացաեկ պսրստ7ճաւս յաեցաՏևաց ք կամ՝ 9ի վկրաց */նկալյ*Լ 
ծ*ք ծղթարց և. կաաՐ ՝ի վջիպկցկք^ ՝ի արաաշաէճադաֆ 

Հադաա*է–թք 4 գանձարան կրձէաս*(փ հէ^ապա\գաաթֆա% (%խ • * պ> Հթ 
ա»ա\այ ղԽա՝ չակ ած ապփթիյ ծար ա , 4 ՀաէՀարձակա֊թթ աաաա 
էէ կ~չ*ԸսՀած֊*ձ՝ "ք հկապաՆպ. ծպև % Հար %չև աք խ~± և *ք մահ 
4 ղաէ$ե%այխ կաաարեազ Հ~*ձ 4էր% \/1Ա&ալ չծր ւ/պքթա&արթI ք քք 4 
ԺԳ #^^5^ գաածաՀէա. 4 աա. յա%1ն դհէր քա*վ9ֆ*Ֆծ |ք»էՀ4» 

^ •քաք^ՅէաԼէ^է,ա Ք" ԼէԺյէ՛ Ւ*”“~ ԼրՓԽ*յՀ աղքխ+յ*ք% 
##* քՒս~յր +* Գ "ւրձ*-# է–^ւ^։ 
IV* # ^ էք^Ոք* "լև* յԼաա գաքձոա.շա&%ք. և բա* չար 
Գա*.*ր4 ^ > ր*# է–»^ **Ր–ր** # է-րհ^4» 
^հւ րոար~– •*/». 4«%. ^«^4 4ր*յւ 
**րֆա ֆՀէաա–.% ախ ֆ , ար *չ~ փախ րա\(սՀ «ա«.յ»Ա , •*. 4 ^ք». 

4»քէ^»*»յ4 * 
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ԴԱՓՆՈՏԻ 1,Ոհ>>11հրև ՀԱՐՑՈհԱԵ֊ՈՑ աՅ 
#****** «|Ն*քք դխգէրքա. յաւ*էքէ& յաքհափկ «քԱշ». 
Հեէք» |ր ւ%աւ օրի *ի Գրաաևքև վախՅէԱեևլյ և. գ*աՏԽէրլյջՔր֊ 
ոձրաքհ յաքէաճ՝ ա^սՆ^աք պգպ»Հր ՝ի Օո& . դխպէրցաւ և. 
ա/լայՕրՈ էպթօր փպրէ-լ^հպ, և թապէրլ ՝ի %ձինէ և 
աքլասէրՈ խ%ֆպ§րա, գալև. մԽաաձևլՀք Ապաէ-քք$ք*ք * 

(^5“<ք պ\\աէրփսճճոոէկճ *ր սճէկաէ. ՝ք> գարշքքէ «8. 
արքՀթք*Ֆ, և. ք$|աբպ*օ և պապՀթաէպբսր. 
ՏՒ ^ 1$| ՀՊհ" պ**ղէաոք/եացի Լ պԳխղոէքկւա ՚ք> |)^ո( 
–պէրգֆպտացէէ |> հարյաեէքե էէևրում՝ թկ պքնշ կ պաաԽ 
3քաէճ աքՆպկ» կէ-ցէրալ յառպթք/հա.թ1ր մարդիկ */> վարա 
յանապատի 9 էս աթկթաԽ ամէմԽյ յպորէոաչ ֆաաէրախթ 1ի 
ի^Շցր* 4Ւ"9 Ը&՚ՀՀլ յպէօվա/եւա/պ*է.թքո.ն, և այքոյ 
էրրգիծէէնևլպագշաորէսթ էրա՚էփ ք պար» *Ռրպ~ ոոսրրտԽ պա^ 

•տաոիէաէփ փսրասրքն ♦ ^աՀնոսփոէէ գիսէԽագոիծՐ ծիէկ ա^ 
Տ»նպքե յխէդքէե բաժէմեթ»յէրրկոսո է *ի հա7ճէր»էվթֆ այ էս 
*ի նծրկլնորան. որ ինչ֊ միէ»Խգա»Ր Աքնք» րոտ ա»*յպ»ի. 
նա.թե ՝ի փաէԽէ % , աքեղթիկ (ինի հաշձյա.թք. 18ք . խէկ 
պտ ՀիաեգաէՐ գարձէրաԼ Հևաոակայտ և փքա/նգաս»գտ էս 
«աֆէփափատկք էս արտստս սՕ»կ**գր ք այնէտիկ վ&*թ» րոտ 
նէրրէրլգքն յէմեյաճասթֆ կա»Ր յո6էհասաաոսթ% թսւքա֊ 
յքէ՚րսյծ* »Էա6տ գիոճ»հնարք1և կ պ» ոսգիՀն իարհքքև և (սա^ 
րէրարպտութֆ կէրսն՝ թայսԽիլ էս ոԽկ®Խիլյքեդ յոԽքքալ 
հպթ օսէօթօք կաէՐ յԽդ խսբկա֊թբ դխ֊աց * (^քք պտ 
էֆանգաէՐ ապակոնէրաէթ էն իարհրդովքէ, կաէՐ աիարխթ 
մէպէդահաՀձթւսթքւ ք կաէՐ աէէբարաասս/ե»»սթք1 էէԽայ » 
կա»Ր *ի նէնգէրլ յաէԱարքէևա.(Յ^խ ք աքեպիէփյխ քնգ ոիէաԼ 
Ըէ/եզթ ոԽկսԽ • ած րոտ նայա թիսր էյիաասորէէսք&էրթ&կ 
թփպոս վաաա9 պի յապագա թպչշքե ագաացէրն 9 և Հալ 
փէփ»մամխ դարձէալոսպէյէրսցթ» ք կաէՐ 
էս կա»Ր պէյօյէծն ♦ Հասե պի կրբԼՏ& յաոաՀաղյքա^Յհք» ՝^, 
էէայթ* էՌրպսէեչի , էս էրրրէրՏէ գործ $ |^ւ յէղոէաաՐ ապալ 
կօճասթի կէ ըոա որոս/Ր պարտ էցկ, օրինակի ոչ թէչ֊յքէ 
նիյյի • որպկս հօնդիպի րապոսէՐ օԽգաէՐ էս պագշաոքՏ» 
ապակաեէրալ մՏոգթ աոնծլ պչպորմոսթթ» քի էՌնկամարդէՏ» 
յադագս գարշէրյի կատարածին է էս զգորՏն դիսրաբար 

պ՚թՀք էւ կաէՐ յիաքոսցէրս և կաէՐ կրօնասօրի տալ 
էրպնաֆէՀասթյնա *\*իպի էս "է֊պէ՚լ աէմեէրլ 
ք քպորտճսթիսէն յաիաա»ժկսա կաէՐ 9ի ծէրրա կաէՐ յսՏ»^ 
կէար» *ի ճոիւա֊թկ» •հքլ իէ^^այէյաԼ և տրաէԱրյոէԼ• և կ 
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544 ՓԱՓնէՏ» 

Ւէհ*«1քէ» **(& ՚ •&**+•*• # 
սթսրտ և արժան կ որ ոպօրժթԽ՝ գոսսրթ Ոէ-թք. ոպորէՀ–լ 
|ս ասքմեայաբար • 

174^ սուրթքֆ և քթքքո ևթհ յաոո^ադի»Աթ\5էր 
թագոլյՐյոգէս, յոմս&ս ^սվուշա^-խ֊ԽԺՏար^ և ՚/ 

ք4»ւ) պաաևհա-թֆ Հր<ճա/ւորւս.թ1ր » |՝։յ|լ յորժաժ՝ »լ 
էթ»ԷտԷ յաղագս նպվճ, թտ1րա% թանթ• ոլըսաայ գֆաա֊ 
Հորու, թևանն և ոչ^յոսւա^ագֆժութէ գործն և. ոչ աքոլ^. 
ք**.* ոէ.Պ& քաթաֆափասոէո(մ1ր թամեֆչխ աաանաքտ* *ի վե^ 
(պք քք&ե գչեձքհմԽ ասսավքև թրայլէս^^ձ 1ալ խրեաԽյ 
յսմաքօսքմԾե և բա*֊ակս&ա*ոթԽ ք աքեպխ*ձքխ 
^ նաիախքԱամոԼրքՅ %ն% աեկաԱքէև յամօթաչֆ գպէծ* կամ՝ 
% գէպտշԷՓ ախտս և ՝Է վատքՅ արթսքէ քա ♦ ճ. §^այեաւա 
յապագս է՚քէ^ ^ նասանա, աաաա /յ& է. էմևկաքգա քմեգ 
հսՏևդ*.սքտագգքե իՏՃ աս սակաւ. սակաս 9ֆ կարծեքեաչ֊ 
յաապրֆնաւթ% նոչյա ք&աաեենպ»ք հպարտավ^ յքե^ 
Հթեանա Խաահանաչըվյ *հքԼ. *է ԱքՀաքհԱե գամեր^ 
%աքև սք էսաաափմեքՏե գչեպչհսե է 1| <աձ ^ ւա^քրաալ 
սաՏևևաքե գծաճտեչով^ գչաֆէպ*աաւ$*&աթ$ե * ա$էիատհա9 
Խաճֆ§ էս սլէսա վեքագքկ գչգարգևս՝ ^ս^աՀոսքՅ֊են ^ 
է «յլ քմէէտակարսքոսթֆ գխասթԾէ, 
նա ք »> 0էքե և. կամ* բսոակա*եա~թ%ն * ւ |է քա^ կաասս^ 
5–&4 գհքեշաակ նախաֆմեամօսքմէտն % պր ե*Է վաք աչք 
&*րՀէ& ՊէէնՀրի կաքգհսղշ պպք \ի քաջ կացեց, քձա^ 
դաաևսղ֊չք&փ %(ա հակասակամաքակն ամքաքասսսՏժեաէ^է 
Հէա(քսշ*է Թքճ* 9 սճէկաեֆ ըԱդ պագՀսաո$յթ)թ+ գի կամ՝ 
Հ&ապ**քքք կամ՝ աճաաեակսՏ* աևարգելա֊քէքւե փպձէրաչ/ֆ 
քքքւակս&է քնօւքքթս , պէպկս գվկպյի ս^աիահասթէրսԱԽ 

%ֆ քագք քաթձէրչգյ աեարժաե հասաագյ վ&Է աա*$քե«պ^քֆ 
^է^^զաէվէյ^պֆ՚Փ քէրքսՏէԼք վաք^ 

գապեասսթկ սրպկսյծ*գթերկ Աք գագքուհճ աւնֆ գէՏթւլ 
քֆ*ֆ կաաաքէպյքքէրցե/գքև . մեգաւպվէե սակ ա&՝ դասչՏտգ^ 
4կ* պաամէրս քարդ արուՀմք <^<ք կամ՝ ասքալս գսւֆսա ֆմ՝ 
*ֆ քէրքաճէ վէ0 * ^|\ււձ^ նմաևէրչրմս ^/ււ^ւաաւ^ւ» ււ^աա*^ 
է^ա^քՏր Խգի^Խ պաևաքաԽ ապմակաև ագթ&քաֆ թք ագոծա֊ 
թսակքթ, են էս էսսեըտաաաչքափ » ագթեքսա <ք» գյպաա աս^ 
նթև • |^4^ յս»չսպկ*ա*գխ և »աֆաքաաաձ*ֆյեգ *&&&֊ 

I 6«րքձ–1»4. պ.»րձ»յ11 3 Ս՝յ**^ քա%ա*.պ§»սթՀա& » 
9 քա%ՀաՀ*է.&1ւԽ% ւ 
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ԼՈԻԵՀԻրն Հ0.ր«ՈհԱԵ>Ո8 8էՏ 
պաաԽհա.§3–իմե ղի*0***ի31 Խմնիղթ։ , նաՔակթ 4է> ադբկրաղ 
պտ «է* թայծէէձէրն, 1/քա ւ|Էա քիէմԽ*ղյ բւմևն օրքրԽակքւհ 
թէ իթքէւ քծ^ք նևիմրաէ ՚(է ^1՛ էշ է սձափ 
հնշաաթի ըմձքէրլ վտա*, դաանոթէ֊աճ* բաք>ա*թ և յա* 
պագահամաիւ յանմկտաբ ղ*բծաի* . (|ւ«^1 
*յ*շ*ր հրէտ^&Լ ծրրհ^յՀր * «–<–*քլ 
(մի*Տ$ և. ղիթրաա և զղիաա.թք » աոյէքևց վտաղ. 
շրաթէ* ղի*աաթի խաապև կ ւ |*<7#ք թկ աղղիսքի ա/էւ± 
պհ&՝ գպաաՅճաա թ*պ&ն *ի բաղ ղնէրըվ, »Տր 414»»– 
պաբաաթխէ էանիղք, ղիւր ղչափձ* քյաբաբ •ԱրբէԽք 
ամխսբաաաաէէԽըՎ, աըլ ղէայ ղահ&Հքբկ , գաք ղաբէևալ 
՛ի նա վկաքաթք գիաաքմիմԽ . վամե ղի բաևբ հաղէաբթ 
վաք» պաբկկշքա և. հէպղկյղա <շ աքնևքրվ^ ձիէսփսրևփէթ՝ 
հաակփ V* ֆաբշակահարբ, ղԱւ. հՀակիք» անթ*, և*ի 
^ակբաղ^թ%\պբաիա> պակէա+ագթ էրն , 1'յգ •*«&•,. 
է*§Տ» տ*ք«<.& **** > ի աէրաաթ% կամ՝ 
Գ բմրյէրաց կամ՝ ՛ի հաաամպիաց կամ՝ *ի քք^<9 *֊ ^ 
^ ք» էմնղակ մաբՏՏաքե՝ լրաա համէրմՏօաաւթ ե ամիագէԽ 
0»1է.սծ/»^ էրսճձ* և կամ* կար&էաչյ *ի քհէդքզխ *քք քք$փ% 
Փ$պքէրը*Լ՝ք* թպԽ*պ«%ս եթկ հաՏսքԽքձ աՏագլ 
Հթաւթի ՀՀ*քա.չ*ւթէՀ* էացա 4Տո&\ք էՀաոակարաք*սթ՝ք& 
9"կէ& էՀսՀփտ^ՀՅ*" ք ^ քէ" արգէպթ աա&կր փապա տՀ 

ւա^^ք^ւա ամճս^քԼ հա6պ&ր2 աէ*ՏՀտքա.թՀԼէ 
|/– աակթ* մԽլաաբբ հարքճ, աիպթիկ և. •. 

ասէքթփխ արանքն *յ*բմամ՝աձաանիչքէտ ղրՀ վաբաբչսղր 
է. բսհփէՀւ հավանական, յիշիա%խ ղշևսն ար յաւէրասՀ. 
բանքն չնդ աէ֊աան խ*ակբ> և ղաաացէրողմԽ ի ղրաղ էի*, 
կաբա թի է Հք*. աէն կր իմծաէոէ»աղոքԵ ^էմն ղամէճաք/և գա, 
ղաճաոր ՝ի վէրբպղ էրկրիէ քրէղիմՏաաա* թանաքին աաաէձրլ 

աձպջթաՀԷք սցնՀղխփն պլ ըն, 
քէանաչաէէ, վամ*> ղի պարք կ և. արմածէ հաաաաաղնմին և– 
բաբայցխ^բհԱլյրբ թ*լ աայ , Լ խամրլ ղ«ր իոբհթ, և. 
աանՀլղոք իցաՀ/է * ղի էրթ-կաչ^շմ^քաո^թ-բեքիւգ րսման 
ԽաաաքքՀաթթև ըեդ վաբմէլյՏԽթաձաքքքկ, և բադթբ •֊ 
բթաէկաձափէ բա՝ջաա*հմա.թք հաբ կ աաանյ աղի ըաո 
§դաէէ ևըաի, ( \պապ « աիաղխ>թ> աափ Լ «ճ էրբբԼբ ♦ որ թկ֊ 
պկա և. աափցի, ի բաղա^Րչաբ աիաա արկս&կ ղկէրբաի,. 
Քա^գէ «4՛ ՓԿ *^"Էտք հ~3 *աա*ք ապի> և կամ՝ ի, 
|ք ՀնհքմքրաՏէ ՝ի բ*ծա մհոախ • |\յ» կ օգտակար**^, 
թխՖէ/– •ղ^զեաէք ^քրգրաթքԼ բաբեաց գպւծայ* 

□ւցւէւշտճ Ե;/ Օօօ^1ջ 
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թ*"ԱՀխ պաամճապ^ . պի «• 
յադՓգ* ծածկևցք աա պթ/Տա» թ՝9 Փ ևրևևացֆ, "քպէ* 
*ֆ մևձ հա^քւէրաա-թՆ ՚նահաաաւկքքհ Լ^արաց » |՝րաաաձէց 
խ—ևցէալԼ աաայէրալնյՏ* աչապքք*. մֆ ^»յ աաձէրր 
պխՐ դԷրաւաՏա և. մի կարրձէրր աքքլադյ Հևդ ^1րդ խաաէրլ, 
սդլ պէ էրրևևացքա արդար. փա6է դէ թձ ծաճաթադախ 
եիր ՝Է *կդրա* աևաաՀչա ղձ^&աԱրձ, Լ ար Հացխ&յաԼ֊ 
դանդա խպսա տՏարդկա^աց . բայց դի աճաքխաացևալ կր 
Հթ ապքաթիՏ» րի մէարդկաքսկ, աքր կարևՕև չար պարապ֊ 
*էա$ֆ. յադադ* փարթամաթ&և պաչաևլ ք խ , *ի Հֆո 
•**րՀ.«րք։ 4*** ք^է՚-^^է Գ 4*9 
յքՅճ^ւօւ Թ^ւ^ւււ • 

I % 4. »/լաքք քհպէալ //Աշ֊յապաքա քսաապսէաԳ 
թաքսաոյաՏաւքժԼաե /Լ փ**ՒձՒ&ք *է կաղձէաց §աֆար^ 
հէա*ա&ա.թ 1րաէճւ 9 որպկս էՒէհ^^էԷԾ §աւաՀ^ՐէՅ&1է 4 
§ա6մրլ*1|*ա~պափ♦ փա/հ պի (մրպէրաէև՚ղև.նա *Է քոա ավալ ^ 
(3-իէՏա աեկան1րլ֊ և. *ի չարչարաՏա 4ւ յազյի ապյէի Ալ 
դա-թքա, յադադ* արայ և աակր ՚. աաւ.ա*– ^էԱ խայթ *%. 
Տցք հրեշաակ ասաաև • 1ա աա&ջևայկ քքա աաֆաքլ 
աաաա&Լցաչքց* Օխ Հի %ւ% ախթձևդր Հթաձդևքիպ 
հաևգխէա և քւ աք1րմաավ1ժի և. աքաափա* %մա Հտլ, ^ 
աաեայակաև աաէխորաա*.ոքԽովՅկմա արկա&փքկ գթաէքազ, 

•ցէրաքճ» քճպարձակա* (մքճ* • |()^էքաւ 4» 

րք* Աևդաց, արաՀա ճ. աակր (իր. ա^« "^«ւյււք ւ էք 
ձ.» մևդախչևր, ^ <01 ^ ձյւ |4*ղք«. է 
Լ^ա-դաա պաժ*աէ–է–լավ֊ղար&ա(3ն^ցձգկևնացբ»ԱԽ 9յազ, 
դադ* *ր*ք իմրդդէրցաւ.» ^տլա. 4 (/«*«., «**յք »ր>քէ 

ւ^ա^ւ—ւ/Յ^ ա&կաւ. 9 Ղփաքոապաախ֊ աաԽէքավյագթ 
աքավաթփ գՀայրԼհփ ղ*հն*ւ.թխՏաԽ $ 

IV9 •Աէ9աաԱւ ՚րա&ևԽաևան դդացևալի հաքսախ աըր, 
թոք էյլաևևքէոքԽ ւաս^կ^1 ա»(ք յոպագա 

°ք1Տ*Հե թալացխչախ. և. ոքայկա ալչ&արէրցթ, դՏաՏր– 
աՏ*Խլ*ի գխաա-թՏրաէ* 9 մաաԽէրաց զԽաա Տ4 յոՏոխպթ1 
միաա% աոնէլ գալ արմաեաւյգաև ա |հլ յապապա «ցյցցք «քէ 
4– կասր&կխ դյխո*1աթֆէ5էԽ աք աԱլ հսՏւդևքձ ապափա^ 
նէրալ֊ վարարը և. աՆԽաքա ա^արւաւ–ծ^^է1 աա^ ♦ փաՏԽ 
քէ ծաեԼ*է& գաճ՝ և* «լ ^ւձ. ^ւ»6 աէ Ոքև^Խ կամ* 
գոհացէմԽ > այլ (ՀպաՅաքթաքյան ՝Հ (ազհա֊քպա խրէանյ 
եև խպ 1ք4յա» սֆհԽ&Հճպ* "քքպթ , ււա1րք»յք ^Ա6(% 

0ւցւէ՚ւ26ճ ե7 Օօօ^1ջ 
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-«V յՒ^ր^Ց^ * "ՐԲ է սսՀւաքէտա^ 
լ.աԽս.խ1ր դխրաւն եբգֆձօԽ +յապագ» *ք>քք է/սաքս1ոաջ 
Հխաա ա& յախաս սճէարգա.թ1Հ աԱպաէաա-ևլ ցչճւրւ^ՏէԱ 
խրէաԽց* \\քպկս պէ ասասւսա ճաճէաչԼլ 4-լ պաբա կ 
Խքէ-կ սճրհնարթէ կ սճէկսՈէէրլ սւՀևտ յխդ պաքշսաա.թքլ , 
•հլէքքրսէլ յ&ք Գաէխսփքևամաթ^, ՝ի պզԼր+ա.թ1ր%կ և 
՝ծ ծլէ1րաՏ,9 Թ"պ^տհ^ հ^»ղհ֊ 
պևաէթնօցա* 

|^ւ այս սահմաճէ *էՀոոթատ1րայ աս ստքՏԱ-սյ գխէԱսաա֊ 
բէ և– յխարէր^Ֆքց/ միախակՏրէյաց աԶրրձ /խսդթ քխդ “եւՔս և. 
ք/խղհարցսզ&էէսդջ ասքքտ և. էրրսձՏրՀ հէպտ** յաղագս 
աս սքքխսրդա-թ 2Հրև ս/էԱյօ&է1րլայ »^յրխճփտա և Հֆակսբսս* 
սքթ ասստքէփ փսբատ ՀՀ» պայծասսսյկսդթ • 

Բ>րրԻԴյ* 

ՍՈԻՐԲ ՀՕՐՆ Ա0*ՈՆԻ 

Հլ*Գէ>ն »~րբ «ք և. կսսֆ հս&ւյչէ, և հս/կգշէ ՝ի 
աաւրրս և 9ի հանդարաս և ^ ցած ագիա մՏորգկս/ն • և ծ* 
թկ էտ տապյրաւթի յակ հոդԼսքս սրբայ, աայնսցա քլ*շ»* 
4^ %1 ֊է աբկանկ ջքրրւՇւթք ՝ի սէրաս նսցա ՛ի սկըզ֊ 
ք»*» \ք^յ^^ա^՝ ծ՚փհծ *»ց~ էԷէ&֊քՓ "ՀոՒ %* 
աաք նոցա ատծլ պամեՂրախ պկոա աշխարհիս , դրակի և. 
ղարծաթ և ղամենպխ հոգս նոցա , զհա/ր և դ&պր ւ րղ֊ 
կիճէ և. ղորդիս և պիղթարս և քոիրծքէա և պամենէղխ որ 
4 յաշխարհիո գր սպմուՏտ « և շնորհն նմա $**ծէանինշք 
ս&*տ> ոհաւրՀթ նման որգ^ոքև այ, ն֊ ^թաղցրացուցաևկ 
նմա պչէսրծմե Հ2ք աոաւծլ Հ>աԽ դխորիսխ մևդու. » եթկ 
ղրթշխատոսթխձւ» ծթկ ղադահս 9 կթկ զհտ*կա֊2&9 կթկ 
ղրւութի հաեդարսաւ թէր ես ղսղսրմածաթք • ղամԽնախ 
խապաղաթքԼ ած ^ապցրացուցսԽկ \մա 9 մթտչև. պամծ^ 
նախ (խէ սայսսւ.ցաևկ նմա $ |ք\ւ յսրժամ՝ զթմ* ա֊աս֊ցա^ 
%կ %մա% գաք ախուհծսմսնմա փորձաթՀտ, և. յախժամ* 
սոՐ որ յաուաքն րապցրա-թխՅև նմա գործյխ կքխ 9 ծաԽր 
Հս դասն համերի խաոս 8 ք %ատԽ/չս.ւֆ յորժատՐ փոր2քխ 9 
^քապյթրաԽսճէ նմա խրօսղթ ըոա մարՅնոխ խորհրդոց • 1ա 
վխէէա-ոբեալ հաբկքճէ, և աչ֊աՏէքԽ քՀշֆո. արգարօչթէն* 

□ւցւէւշտճ Ե;/ 
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•ցր» Կ քք ^»ւք* «4 • հաք^Վ. *–“քք *ք– 
^ •հք^չ^փ աշՒաա*Յէ&Հ ժԳ^^քՒ* 

$ՔՀ իշկ է*պ"ձ~&* * 
1^ո՛ կք*Կ *Հք*դն Ը*1 ւՒճայծ տատաՏաք/ի յաաաջ. 

1»* պաւրէրքաղչՓ*՛» Լ յսպթիցկ չար գիփ֊թէ % ^»ք. 
^ր* 4 Հպ՚դՓ էհք յապթա.թ^ ^ք հաաճլ 

րկղյ ապա*գիաահևփաև. ասպ %մս*30&ջկրժկփ.@ք հաատա֊ 
ափա*Տւ աէրաքկ է*֊րր1 4– հտփէրկրփփւքՅ^ անի*փւավ» Օյւ քկր֊ 
&Ք1թ* աաաքթփ յաւգարկ կ և փփՀհաատփատ, իսկ ^ 
•Հ^թ&է կրկրրրգ աաաւէրլ/աւ կ և հաատաաաաւե և. Ա. 
շարժ» էլ ՝ի ափ/քսնկ կճաքի տևփոփքնկլև գիփաէրլ գփթ-կաւ, 
թիլն գա/կձաւչիփ ևրՀխաւարապ է և. ար ամնի յթտկաՏ* հա*Շ 
րկրաւթիւն սէնիսւավյև աՏչքաքքյ և պապկա ծա. ՛ի չրապրր 
ևյաքքէւ հօղմոց հափնգկպ Նրկաափցն կշիա* յաաագտաաՀ 
1Տ^աԼ °7*&. ^ է^»*Տ՛ "Ըք3^աԼ յ“«^. ք^*»յք» 
4 նաւորդբև հանգչին աւրախոլթք. հանդևրձ I |^լ աքժմ* 
ք ***# * "ՒրԷՓՔ է՝1՝ 4– արդկակքլ, ատապադալթ գթրկրարգ 
չէրրմութխ ՛ի խարհուրդս արտից 2կրսց, գի չիրի ^«ծ. 
ք/նաէ ձկլյամէրնէԱքնի. ^ <ք ք»»*» «7^ *ք^է71քՐ֊ 
փԹւթՈ,կ,կարկ պաժևնպխ աէաա խտգտմԱնց ցաՏաւ^ 
ցաՏէԼլ, և թթ գափՈճաաիփ հնալթթ նարսգկ գմափրգաք, Լ սա 
սրրՀ գիշխսխակսե ՚փ/իտա փՀղպպն ՝ի քաարհրգաց , Լ աա 
տ*սք ր%*սկկլ փՏծալթէրն չինդ ւԶարդկաւթեաԽա, գի (թփցի 
•ՀաՀ* ատ*1պւ էաք,արսքկ,ա և գրկալ կ՝ թկ իէաակևյաքյ 
՛ի %աաա Լ ք%ացից ՛ի Հասա* 

I ՝*յւ.մՊ,+,ար ^•Գտեթ ՚ւհՀրրԳ /&*«■-. 
ծ1Հ«|* ^ գսթլփպձաւթնցն գասւավթ» իէրմաւթքե հկ^ 
**Ս9յ V ^*1՚ *Տ7“ քք* աաատթաաթք կ* ար փսկկ «« 
% գկրէր^գքկր^Թի^կ * գի գի^կ *%** ՚*^* 
թէթէրան ե-քքնդ ՚*լյ, >»»|քծւ/ծ 
ք«ք հկգքա3^3 **4՛ "2.4* պքաաւհկտկ. սքնցաիփկմ գթափնի* 
վքավէ |,ս արտարկ տ/կպկաի%ք>% գի պիպւհկտկ. փքք ւ6ք| 
պ>,յի իարհաւրդր փ/արդկկղէիէր հաճգիցէքփ ՝ի%Հա Լ գալ 
գարկացԱէ • և էի աափքկ գթՕսսքէս մարգկկգկ/նա ԺԽքՏտք 
իւրաք կամ՝ հագլսք , այլ յասՌնտի, Ժամ ոՀփիցի պարա 
1իալ գի»"էհ"ւրդ» Ւ-ր •»**•&I *ցր» |,“ ^ք^որւք* 
աասաալար տրտմթլթքլ յաէպիմաէրկ քհագթէ իտր Լ. աաթկ . 
/ձք4$* հկղքՀ&ք •ՓՀևցպքժմև իսաւարմկկպար քաի>* 
չափի աւալրպկ. գժափքկ ւ |^է դսփր2կ–^յիջկացկևա գաաֆ–^ 
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ւ>«*Դյ*էս ա 
%աքև *ա&ջև. պաԽաԽց ա/քա/ա>ք2քե, յաէէպխԱեծ^ 
յաէ խր յա^ենպ/Խ ^աՀ 1 աաէքաէ պայս՝ 1րթ4թ 
ձրպկս ած շԽպրհէրապ ^էրզ֊և պաարպաաևաց պայ»չափ պա+ 
օփւ. ք Հէպյքւսցար 4 խպ>2ճաճ»(րյ&ր « 

|/*– յ"րհ*Ր է“7* ա9ֆնախ աաՀխք հոքքԽ (&դ խր՝ 
յաԽդխԽԲձրԱէքէ պտխ. և. քքիշեր 4 <#»«* 4 
դժաէ&Խակա, փոխադակՀ գաք «%րք& յերհրարգ ջևր֊ 
մու.0–՝ֆ էփքաթէ աօօէւո.^ ^ ( յաւա^յծ բան պաա.ա>ջխեէ ւ 

1րրահմրէքքԽ *|>ա*.էխ յաքժամ՝ աէրսսՏևէր ևկէրալ 
*/• 4Էս*քյ է՛՜ր ծ*&րու.թխ% խպրհրդաց, արտորալ աակք 
ա/ապկս՝ ևթկ պա.մա յաքփա^Խ ժեՒտ^ 4– Ւ*^8Ո * 
1,՝է 1*"Ը^Ո"ԱյէշՒ9է գաաօ^Էնճ, ևխաաևյրսք յաւՕրնայն 
՝Հ ք"րձս հհ, յարարաե* Օուաց Հաչյ խարհԽցդք 4 «պ. 
քածէրյիա*ւ^ևղպձէրո֊ախՐհաճրգէրրձաղաթխրւ\քւ. գար, 
<Տ–*1^ գարձցիա և հե&եեեացէրա, 
յպքԿժ«աէ կեցցեօ , 4 ք խաաախրա եթկ ա֊ք* կէր պառա֊ 
ձ®^։ 1Ն*ք “ՒԺէԷ ք^*էք ^*> *ս/*պհ" 
ց™֊*ց™>է &պէհոպ"ր" **•/» . 4 քՀ՞քծ 
և. քքՏպ*յթ*ա մե-ր , 4Լ հաԽդէորձ քածաւթքւ և. ըւա^թծաւֆ. 
քախաա ամենախ *ֆ էքկխջքէ թ*»ց քխկէայրրր Հադհգքխ 
«ւ^ւ^աս/՝ փաատ յաւփաէևոճէէէ» ամկն « 

Ն»ր»Ն ՕէԻՐՐ֊ 401% էԱՈՈրԻ Ա»Ա1*ՌԻԴյ* 

* աէէէաձրէէՐIախէՐ պի պաասզձևր •աՌրնևթէ 
կենդաէէֆ 4*4 յպր+ա*Ր արոոՆ/լ »1արդախ աէ/հնևթւ կՍէՀ. 

■**» 4*4» ** ^հաւանդախք, 4 հագափցֆդ 
քաժխ» իւր <&ա, 4 հաաա.քաճ>կնմա հաս»աւց*ւ9ճ րարֆ 
Փ"խ*|>44» աշխաաաս֊թէ ն^ւա» փաճ» գի Յֆճրձյա*. պա^ 
հէրլդբպ^ պաաւյլխր խ/էպաճփ, » խք 1–^ պտայլ 
•Հյդհխ •Որ*"*փ» Հլ հ~&֊Է *» V քղ^՚տր* «յյւ««ւ 
աձղեյս «Զէղսպ^կ ած պածլքյեոսա էՏպ* պ էորէվոՏ» այսպկս* 
1*չԷա պրր~֊(*Հև •$ խնաէլֆ-ր ♦ քսպ՚ձրայո քբրև ղյխպգ, 
գրարթաա. > պատամե-ա– 4ագախղ1ր.սԽ խքո*.մ՝ ղՀԽղս նա֊ 
յար 4 աա/Ան Լ^աէկա^-էայ պաճքրՀխաւՀՅ-իմևա նացա» գխէ Օր 
շար խնդրեն 4 1%թե»աջԽլ զՅճտԽսէաքէսրհս խՐ յ»4 
4^*4. քք ե դէ պահեք/ատ ձտ 4 ք«. «լ աեսեր, 4 /(պ. 

պաԽձթէս մեր 4 ք«. «ձ քիաարևր « ^ 
պաախաձփ էոա %*րա 4 ոթէ* ^ յաւաւրա պահաց եէրադ 
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տր«ն»> 
րոահքհ ֆ"*ֆ կաաարէրալ* Հս "քթ քհգ ձԽափֆ ձհ^ 

1$աէ1& շաքչարէտ պևոսա և. կափկր պահաւ ագԽ • էս ^քՏրլ 
պկ*ղք> էն (հձ ասյևպխփ պաՀթ $ և ձէր ապասդակէրքաԼ գալ 
թաաղրթէրլաաւ (ա և թ*ձ ոլ րքծլձծգլ. »ձ է*գքէ*պխ( 
ը9»*պ>էրՓ աս^ տեք* է-թկ խհարհէրքուրահծո (րրև. 
գսհուր գորպահոց , և. Հ>ա»րձ 4. պ.էր Գ նէւ«/ ■*• 
աարածաՏէփտյԽս , ճև «յլ էՒ*9ր ^ահէէ քծք**–^՛» 
Հր* «#« 4 պա^ւ^յ^էւևալ, յապոպս ացա-քիկ «լրէ 
նյ"է ք«Տ>4*> ««• ՀԱ&ղԷ քքք* 
ք«ք աաւնէրն ք ^ հա2ճգո մարդկոհ աաճէրն և. ոլյայ* փահ 
այոորիկ ոլ թնակկ 9ի նոսա Հեորհքհ ՎրՏ՚Փ • 

I/»– Փ4 ւք*® *֊ “9՝*"*հհ 
որ ըսա Հոգսոքհ ծնոգթե էրն նորա , աղմկողակ ըԽաաեէնալ 
կոո/ոաչթէ այ • (ոէաորփ գկամոն աք և. իհգրկ 9 
^ դարէցքա ունայն • ^ձր«4ք այժմ՝ք էրթկ խ&նալպկա^ 
մքա աք մէրծ կ 9 (ակ աոնէէ գկամս նպա* ձքչափ ըայոպաեա 
Փէ ^ »/քէ քքէք ^ է ^ յոհժհկ 

է ՝ի գօրաթէրնկ և. ՝ի մտար % և կ**$$ձ յէրրկխլ նպա* , 
և. ապա էրկքասղե հնաևէ պարաաոա. ա և արաոաու.ահ 
գաաքյ ք և. պուրախաաավմք 9 ^ յաղագա նպա* ահՅւէհ ապըա^ 
ղարէրրկ յամերնայե *աատոտ(հու(2քո • Լ յայԽժաաՐ աէրոա 
ցհ աձ* պսքաա֊էլմարդոքև գէղէրքակ , սաայնմա ած պահա^ 
պաև՝ որ որսհկ պեայաաՈրևպխ 9(ա ճաեապարհո (արա |\ւցքյ 
ծոքէթն պէրրկքասղն այ ոլ ունքն , ճւ ւ»լ պոկրե նորա էս «լ 
գ2էրմուքՅփ նպա , աոյլպՀԽա կամար խւրէրոհր քհոհ. և 
էրքՅկր էրթաահ աո. ոմոհո պտ խոսքն գաշխարհխ* 9 և. փահ 
քքևոր խոսիր և ընդ վայր թոնիր՝ գջէրտհւթքն և քոկքհ ար 
աո. ած կ՝ կորաւ սսհէն և. քիթուրոհծն * փահ պյաորֆկ 
գրծալ^ կ , ք$*ք(ն մի շիջուրոհկր է <\փած*Ր էս գի րաա± 
լպ որոփ Հր փորձաւթթ անկէողյ ւպլրաէւ֊թֆ 
աարևալարոՐ ըԽգա%իր(տ գխնդո^թիւ%.Խ էթկ ոլէ^ 
կէրորկ 2էրզ փոր2ա.թ(է» «լ կարկթ աոՏոալ յոս-էրրուած 
աուասծէ յթհ պչոոթե ձէրր % |^ւ. նպթքհ (ակ ոարրՀ* |/^ 
մա*Ր՝էհգրէրայքհ յքճտևահո յաւ1րըո–Լ պՀՀա*.աոա , ՚>ք* 
հէւթքա սԽկաձէ • *ք օրՀնէէէ.թխ յ^ք , <«&. 
մափէայև (ակ յա֊ծքուլի նա փորձաւթխՏա (2շէամէրար 
•V* 4^*» *ֆ յօժաքՀթէց ՝ի փ&թ, քի. 
»4|«Հ ք41ւ էրք*հ օրհնէրաչ. ա/Աէէ/Խ /ա» սէքա»§ք**էՀ >. 

\թխ.ն աաաձասյ, ճ. քճփդգկմ՝ իակ էՏպաձէչի > 

□ւցւէւ26ճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 



0>1ԻՂ>*. 001 
ւէ ժամ՝ Աքհնէրսս. ԼՆսֆտ *ի հ*ք$խ խ–ք% , և նկքնժա֊ 
Փ մՏնյն իսկ փորձսսթրե Հրասսայ մէր1էրաս ասս. նա . յ/ան֊ 
ք Հի «քսսաձսց շարժէար քոիրա նորա ըԽգդկմ՝ էքքէպ/ն իս֊ 
* Ոք » 1է ապակսԼէսրկ քԱքհնսսթիձՏն . րպյյյ սյլ էթալ 
է ած • գրէալ կճ էթկ սլ թսգսւ. ակր պյաՀապսէւ 4՜ք«և 
է էյք~3 Գ վիճակ» ո՚ԳՈրտ • 
■1 է փսսթարարափ *• ը^աքհքն քթ^Լ Գ 
II փսրծսսթխն սք ք ս6$ ՝ի վէքսց ձէր . Հքձաի ”քթ պասսս֊ 
Հ հծն օրհնսսթէք, հաքկ կ Լ փսրձոսթէք» հավիէրէլ, 
^ Հէանպի էս Լ հայրն մէծամէծ փորձսսթէք հսսՀ. 

րէրէքպթ յպյանի էս գապսՏևի. և. համրէրէրպր կամայիս 
գ %՚<փ սսնէյԱէԷ և. իքնդրէյաէի նմՏնկ ապրէրսսչրմնէլ 
ւ էր®՜։.* I/1 "քԳ •&ժյ՝ V**՝ "Խ^Հք՝ ,րհնա–» 
ձ թիսն Հէ էհաս սա. ձէղ, քհէա էկին և. իսրձսսթիսկ^կ 
^ մինչԼ անյյրկք ընդ նօսսէ* |տ«^ էթ-կ յնգ նսսա էմնրա֊ 

նկ^, յսյխժամ՝ ապա և պմէծ հասկն րնկաքքխ, Լյա֊ 
ւ ւէյրի Լս աաասէլ յսաստինսսթիս ձէր , Լ ասպի ձէքլ 
( մէծ քենդսսթ ք յայ քոր սլոսնկիք ՝ի սկպրս/եկ « (^«էլ 
, յՒ-ԼԺԳ Փպձաթիսն քքնլ ղէէլ կ նսրա , քի մի նէպի֊ 
\ յԽ՝ •ՀրւյահՀ@* 4“ւա"– *ծ «"–4 ւ ՛ի քիքիրի • ւ 

քսպշրաէ– արախ֊ գոհաեալ պակաոնկ 9 և կրկաքևամԽել 
յասմևնաթտի, և աե/յկ (&դ ձէլ պքպկ» \քյպ$ահաէՐ վա/լ 
ձէչյաւ. և կրևձրցաւ. ըեաիր % | յ»յ աէրսկք թկ Արպկս 
էՈրնաքԽ աաւքքկթև Ափկալ ՝Է փպ*ձ#*,,թիմԽ գաաՆ ափ^քկչխք 
աք * 1՝*այյ արդ յսպագս սսքՀսսթԼ սրաիր մէրայ ինա֊ 
մաէրսքէի գործ սսնիցկ Հնգ.մԼգնծ.Լէթկ սլսիրկր 
պմէքյ պլ-սնկր ՛ի վծրայ մէր փսրձոսթիսնս , սրպկս Լ 
գքէալկ՝ էթկ քոր սիրկ ակր, իպսսակ ասԽիկ պամէ֊ 
նսպն որդի քԱք յսմխ սաՁսս. * \՝այց պի ՛ի հասասասյևղայ 
վէրպց գայ աէասկ իսրձա-թէպ» իսկ սրթ սՏսիսրՀթէւ էն, 
խսրթվէ էքսԼպ֊ պպիք ♦ յՒ Թծպկա Լ պհսնդէրձն լ 
քքաքաթի ձևոյս ղդէցէալէն , սակախ պյսրօսթինսրա 
*է քիաէն . ՀսԼքի ար բայ Հնսսնիսս ասսսյ թկ սլ դթ 
ասնփպրձ. կարկ մաանէլ յարրայոսթ՚թն էքկնիւյ * 
Կ էթկ սք պարձիթդ այժմ՝, թկ արժան քպկ ձէպ-աըրա֊ 
մէլ ՝ի զսճսսպանփսրձոսթիսնս , պի քնարի ձէր հասասն 
՛սասս էլյէմն քքսկի պաասսակսքն, որ կպՏդի Լ հրաիլ 
փսրձէալ գարի անդ • Լվասն ձսսսսր,էթկ ՛ի հսպ^ 
մէք նէքէսգք ԱսսսսէլԼս արմՏսսա պրձակէն Լ աՅ(էն< 
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V1 #րօ ք*» 

ւ*է ՝քւ էխաո , այլ ՝ի շչքհ »խ& » 4. էսււախա փպ>2է^,(3– էրաէԽց 
յՏէդւդ **ձ (էաըհ •Հէ&՚ս-Լ հաէքարձփկա֊թքէ և 
% * հխքհ է"* փպ>*~Թ1& > պԷյՒրՀէ^տծ 
է/ՏաբգԽ և էրդէյի է/ստա֊լ» յէօծածաւխօթութի և յաաա֊ 
^ագիժԱթք» և յարժաէՐ ահցցէ; քխդ փորձ*լթիւՏա և. 
յապթիցկ հէէԽգէրրձ քոհութթ հագւոքե փ«աւ^^ 
յաքեժրամ* ապա աղօ0ե–ըՎ%պրա աա. էՇծ չ&դուԽէրչի էր^ 
•քիշի * է ,/*•» "մ^-քՒհ "™Ա Ս* զաէրսա-թք իւր, Հ 
պաաևալ պաշևացկ ՝փ բաց ՝ի մփՀևսխց ղպսխ*պսԽ<դթֆ 
բարւոխ 4– չարքէե» 4. յաքսմՀևտէք յաէւաքաաՆա և 
վայե՚ըքխԼ% և. օք<ք%կ վևա ճձ* յէաՈէնայ%ի էս առաք %աէա 
պքԽդրաւած» խ>ր « 1 էւօ յա^ևքքկ Լ աացէ Ղամա Հ*»*քհ* 
աաւրթս էւ զպա^թք՝ ՀՇծայքքե թր պապ»արկ գաե$Խ Ղաազէա 9 
յքխչև. փոխագրես^կ վեա ^ ահէրպքԽ խ֊ր հաևգսաԼան ւ 
^ *ր^ ^ պ^հ^հ ւ% ՚պէ.հ"քլո*Լև ,&ր*հ(. 

1ւ աացէք ձէջ հթ$ե&ճսր էս էւէԽոաա֊քԺրյամէ&աախէ % պֆ 
ապ^սքէթյօրա^րալժամձԽակխ %ֆ Քրբձակայ չարէրաչխ 
աՀԽշև. փոխՏացկ լձէրղ^ յարքայ*լթ՝թե Հ/եդ ոա֊րբս խր ՝փ 
*ք։Հ* *|հ^ ւէխ*փ ՛ծ «էյ՛ */» > “Ւր^էէթ * 

Ն01ԴՆ աւ*ր* Հօր ււտս *ոի*ս»– 

V1 ***ր» րծ*>ՀՔ *- 
հէրակ էրպև յաէ*ցա&էե՝ *լ «6*1% մարդակ ղխրաւ. 
Յ&խաշթլ քա* , ^4֊ ^ա^ափԱքցէք քք*Փ Գ 4^»> 
^ 4– յ*«^^ 
Ժամ*I*ո$րայկ պպաաէորազչՐ *ր քճպգկմ* <կայ %մա * ^ 

4**^ յաւԲ^ւ ըսա •**»•&&**+(*• *ր որ V1 #> 
րաք%*րպ, յաիէժաժ՝ բնէսկկ ՝փ“ԿԽ Հ*քք& % * 4– 
**ց6» աշիաաա֊թ^ %արա գարձցփ ՚ք> փ/ԱքոՀթի և ՚^յյ*. 

յապթէրբցփ ^ ա^բրթ *ի պաա^էՀ. 
քապմէ թշևամ1*քԽ, ք«4 ՚|Տ հքք՚պ ար^թէէԱթքտ և ձախ2» 
ր"Վ*Խ և. ր*պՀսդխֆհարա.*ձք. յապագա բցաաքիկե. 
յԱր 0~քթ հ">Հէ*> յախապաէոի կկքէս հբափպբևթդթ յաղ. 
Ի^րհՀ* * 1^»» * (5»*)“^է® 4. այլյքօւրբ հարթ* աւՌ 
117 ^5Լ <4^ V 7 ^ք֊*4քք4»4 4^ աա-րբքխ՝ 
հր# 1~րք~ր*թ&՛ "“ըՓս պ/լ էաէԳյ՝ էա,էա֊ 
ք»ւ» պաէրէէէդթ և քխկէպէրաքք յքխ, 
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ՀխաԽա, ե֊ բնակէչրւցեար քյջր*ւթք ած ութ 1% • 
ժամ ապա էած աաստեաց էքեոաա ՝Է մկջ՜մարգկսԽ , և. 
նկթե պամենսչյե աոպըթէուԹհս « Լ\ետ այսորէկ աեսուչը 
եղեն մաբդկսԽ և բժշկեցթ* զամենայն հէլ աաևդսւթքա 
նոցա ♦ ըանքէ թժէշկը էակ եղեն աևձաեց մեբոց ք և, քհէ^ 
է անգութ իս աշխարհիս այսպես ապա կարացք/ն բժշկեր։ 
• փարչադս այսր յիւրեանց դադարմէմհԼն գնացէն ճւ 9է 
ա/արդիկ աո֊աըկք/ն . բանգի յայնժ ամ աոաըկր գնոսա , 
յորժամյարւաջ֊ բժչկեցան նոցա աքստըն 7սմւ Հանգքւ 
անհնար կ այ աո.աբեր գանձն ոլրուը 9է մարդիկ 9է ւո էրս֊ 
չութիս նոցա , որ ունիցին յինըեանս հէւանդութ իլնս 
կամ՛ երկևանս ա/եղաց տ | \այց որթ գնան նախ բան զգա֊ 
աուիրեալն նոչյա յայ է էւրեանց իսկ կամզըն գնան և ոչ՜ 
՛այ • ած էսկ ասկ յա/լագս այսպէսեացս * ես ոչ աո.աըեցի 
ւլհոսա , ճւ նրտա չխթ անայէն *յաղագս սչյսորիկ և. որդին֊ 
բեանս կարեն պահ եէյ թող՜ թ կ այըւց օգնել՜ ւ | \այց որր 
յայ ա ասրին , է բաց կար 9ի ղադարւ/անկն էւրեանց ոչ՜ 
կա մին , գիսւելով թ կ յսչյնմանկ ստացան գածային 
րութէն ք ճւ գի մէ որպկս թ կ անունկնադիրը եղիչյին 
րարշին էւրեանց՝ գան ի/նրեէսնբ կամօը էւրեանց յայլոց 
շէ/նութ էւն % \ 

| *հա ծանուցի ձեգ՜զդա դարմանն 9է տան , 9է մի լսում* 
տեղւոֆ գզօրութին ճւ գսլտուղն « ճւ ղբ*յս եթ կ ընդունիր , 
և աստուած զ^եզ ընդունի • զօրացէսրուը 9է տկր , 
րում ճւ գործկբգ գյւարէս տ ք ճ\ւսյց որը 9է բացն կան 9է բա֊ 
րէ դադարմանկն ք ոչ կարեն ուղղեր ճւ ^/ազթեր կամաց 
էւրեանց , ճւ ոչ՜ մարտնչեր ընդ կո֊ուողէքն ք որ միշտ պա֊ 
տերազմէն ընդ է/եզ* յաղագս այսորիկ ոչ լխկա լան յին֊ 
ըեանս բնակեր գսուրբ զօր ութ իւնն այ , բանգի սուրբ 
խորհն այ որ բնակկ յաքես որը ծ աո. այ են էւրեանց աիո֊ 
Ա'1'3 էւ. էՈրղաէք « դ"Կթ. ախտիցն յաղթէրցկյ, , այԱ֊ 
սքկս ապա ղօրութ ին այ ի ւ լավի դ այ աո. ձէոլ ւ () 1$ԼւԷ֊ 
րուը 9է տկր ճւ յո*֊ղիզ հաւատս *|էսյ է/երոյ , որում 
փառը յաւիտեանս • ամկն < 
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Եհ <րՍծ*ւԱձձ Օհ*«է> 

եթե քթ ՝է հասաաաա խյքքե կ*ամ՝ մեքաակեա*պ ^ 
նելկէամ՝ ք/ճ»ձ և է& "ք***&՚Տ ք պֆաւաաւթք պահել 
և կէնաչֆյա*.էաէնէք հաաանել, ըԽդ ընկեք* կացթե 
՜ճշմպփա* և ք&պ էֆոտածասկեաքա, պֆ ՝ֆ մֆմ1րածսյ 
նեացխ, աքպահԽ ՝(»5^ պի 4ք*այ~ յեպթաքե ք նեաՀԷթ. 
քև քթապատ պաքապեաղ* Լ եթե՝ ած քէհակեքւյաքՎ 
պէ/իակր&օ ՛ի աամե պլ . և եթե եքկա*. և֊եքեթ ժապավեալ 
են յածաաՏէ իմ՝, ՝ի "ֆ$Է նաթա եմ՝, և. գյցտձեալ. աւթ եք֊ 
կա. և. եքեթ յիաքաձա-թթ ԷԽգքեաթեն թ>լի հ°քե ԷՀ. • 
4» աաչքֆ ն"ցա • ե եթե* յքքէ՝ ծա/եֆցեն պ2եջ եթե 
էմ՝ աշակերստ եթ » միա/ա6փլքեթ ե. պյֆմեաՏա 
Աֆրծտեթ* IIV ժտծ “–Հքա֊թ՚ե 4 4 ւէ^եւ* **»• էՒհո 
կարաոցէրն գիաԼլյղէաբգ և պէպարԱև հաւաոոգքպ 4ւ 
^յաճսյա-ածախր 9ի փա աանաՎյ և ֆաաՐւգ^նագաեգա^և, 
պաեք աո. քծակևքա թացած* ևլյ | ք >ր^է ճ 
յր/&«, մեքձենա/և քաաա&,էա»պապՀաՏ** (՚յլ 
հա^աոդթ կաաարէալ և ՚ճշէթեբխո պջա 4» հ՚եապոԽգավՅփ 
թա, բեկ էրթա ք Լ. տտկր աա. միմԽաէա և. սա, ^|Է>ր# 9Է մէք $/Տպպ^ 
կաե ^Տ»էլ օրթէակ բար/» և տխզք նախաեկաբ ֆ գի շաա 
հէրալ 9ի յֆմԽաք և. նախաեձէրալի գաքձո բապփա՝ աէրՈպ 
քէրն և. փաոաէ-ոբէսքէրե զհայքն ^ յ&ր՚թֆՕթա • և գաԽաքգ 
է ք յպցթակղևալ ևգբյգյբւ* 9ի ձևա% հոգԼորե իքաաաա. ^ 
պաաո^ակսճա հանէրալ ք ւէրբաե այ կոչԽ*ձփ » 

(*^–75 “V» Կ՚հէՔ՛ քքԽքե/աւատաՀթ ղերկթյլաեազ. 
պքե և ղկէ-աԽոե յա^ԷաէրեԷօ , և ՝ի կենգոքեա֊թէր գբ**–Հ*քա 
խ֊ր աևոաեէրլ 9ի բարա֊թե § \յ+փե*ւ0ֆՏեհֆ» |»է 
ճև ատոսրատ պ աևաոն հաճ*/ 4 ք և. պէքեսԽա յաւթաէրԽո^ 
կաևա ձէրգ աա.(3 կ $ | ււ1րչր» գ^էպու. յքթ 9է չաբա.(3^ և. 9քւ 
նենքօւթՀ. | «Լ|»» ^՚լա. հ**~ք։ հաաաաաէաելկ 9ի 

գ^նճխւԽ մև/*րա*ւ**ւթե • ^ դա֊ա% աէճւք 
շքթքՏոյ Հւ պահագէՀաւթքւն բևրաՏայ # ձ. փ խքհ^քէ 
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4,առ *ա՚Գէ ^աշ.*օ\է»>» •§& 
•վք"" ՀՀ" *ֆ թաՏա չարու քէէրսք* . ղարծաթ ՛ի վարձու, ոչ֊ 
աաղ, սակւաևզթ ոչ֊ արահսՕվևԼչ յգրաւ. սրսրտապաԽքն 
վաղվաղակի գարձու/քսճէէրը ( \ըդֆթ >ճրդկ&, 4*2.^% 
էքթ քսսաաոֆրստ , ոչ֊ վրրկէ-ալ նԽպաարտևալ* աո. 4»ճր֊ 
պոաջաի » ա%ԷՓ +*/+ Վ\ա»Ս»էկ հևղձէղյչ, ՝ի Հնութի , 
՝ֆ ոքա&կա.թ%, ՝ի գարւթ-%, յագահութ%, յտրծաթ֊ 
սէրոսթէ , *ֆ սուտ երդւՈոՆէյ լ )է սուտ խօսե-լշյ , *քր չւս/ն֊ 
սարկու. թ% , յարբէրյութ է , յորկորստուիժ էրնկ ք յս/սձ^ 
նակամութ էրՆկ , ՝ ի կամակարութենկ , ՝ի սիզուքժկ ♦ մէ$ 
հպարտ > մի չարակամ՝՝ մի ամբարտավան , ւ^ւ ^ իւարլ 
գոյ , ւքր յէրրդս լկտևայ ՝ մի է մպտանս , մի ՝ ի վայրա^ 
պար ծազր , ւ^ր յահուր , ^ *Աքկող^ մի ար անթոց , մի յան^ 
դուզն , մի ատէրյող^ մի շատախօս • խօսիր ղուէՈր^ 
յ»/^ , լսէրր զռււ/էրրկ • ո^ւ (Ժ ուի , Ը^Ղ ք^1^֊ 
րին մի աոնէրր ♦ մի յան կա յոգ, մի բնած՛ , ւ^ր կամակոր 
յուսմանկ , մի ՝ ի շարիս անկյիս ♦ ւ^| հէրցյ֊ալ յաղօթս 9 
մի ատէրլ ղաղբատս , ^/ւ յաւուր չարի փրկեսյկ գթէրւլ 
տեր , և ոչ մաաՆեսյԱ ի ձևո֊ս թշնա է Որ այ • ւ^ր ատելըգ^. 
պահս և զճ/լնուէժ իւնս , որ ցհուր չիթուրք անկ , ղաոիւծ 
սանձկ է րէ*դ “այ բանս ՝ի կիր արկանի • և. ւ։շ/Է որ խնչ բսՀ֊ 
րի ցործր բոլորովին կատարումն ։ ք^Էր 
մեն ախ սրտկ և. ղպատ ու իրանս նորա կատարել^ ընդ ա^ 
մենայն մար գոյ ցխացացութիւն ունել, հերց լինեէեև խքՀ, 
նարհ • և յամենայն ժամ՝ դո ղալ և– երկիւցիւ կալ և. 
լսէրլյբէմնիյ նորա որ ասկ՝ յո բնակեյայյ, եքժկ °ւծ հԿք 
և֊ 9ի խոնարհս և. ոյլթ դոզան ՝ի բանիյ իմոյ ւ 
ղխազազութի և էրրթ գհէրտ նորա ♦ յուսոյն ակն ունեէչ 
և մի վայրապար բնակեսյես յաւիտևանս յաւիտենիյ ♦ 
յ էրր կինս մարդ կատարեալյ և *ի յերկրի հրեշտակ էր^ 
ր և– էր ալ։ ||հ» մէրնակէրայ կամի լէքսէրլ֊ և. կուսան և. դհա֊ 
բւէրզայութի յանձն աոնուէչ կանոն գա/դ կաԱյի աւքևնայն 
պթ"ք *ի հաւաաս կայցկ, քք ^ ոԽաքաաիքա 
ղաւսրթև պյբնրսյքԽ % 

* 0ւցւէւ26ճ ԼյՕՕՉԼ0 



Թէ ՈՐ* ԷՍ «ԱՄՏ է ՕՐՐԵԼ ՋԱՆէԻՆՕ 

Եի "րդ թ*ր^/՝ «*ձ***չ &•*&•*&«* *• 
յևծաւ. փաՀՅ-աԼպխա* ապ>ն աՏէք/աա€^ձ՝ փաէթաէԽեաքայլ, 
գաԽ^րսէէ թաթկա-թք և պթՀԿա&ՏապաՀՅֆ *ֆ թաք 
կէրԽքայ ; պիաթաւԱՎա թխ,ն, ^յ(Ձահա6էա.թի և. Հալ 
քաձձ յևթժէաքա&. պաթաէճւթքև քյխՏպաւթք և. պա. 

^ս*^<**ցք պապթպահէ, ՝/> թաթ է/Խթ^ևաքայ* յաև 
պահաք Լ > թա*ֆաա*պա3 և > պխպխև9ԿՏէ “է+հր֊ 
պացե փաիփջթէտ* պչապա4^աէ.(փհ և պապաէրպաքք-խ% և– 
պքապանի նէր%պաթի քադաթէքա »քհթ* թևդ թշ«*ֆ* 
Հաշաէրաքայ, և. պյաԽցաէա ՝ի աթաէք թտպցայլ է/ԷՏրա^ք • 
էքխՈրաեք ծ աո էպքեացայ * հքապթ/եդևթքայ 4. 
պմխԱաՏէց թձրօՏէ թաթձքպէփէՌրաՕա էփթէոէքափ , 
մէրածէօ ագաէէ*ա< 4. պյֆմեաՏա թա. յթէև պաԱէքէա 
համաթ1րաքայ • պաէթաա աթթ էացատ, էթ& ք^&ա֊այաթ Լ. 
պլքրպաա թէա/թաԽսԽապ լր* 4յա *3*՝\ք ւ լւ^|» յ*ա*յե»Խ 

պյաԿյրսէա ապաշխաթ^քայ և. մքԼ էֆաաԽթաւՐ 
"*պէ& &$Էրւր*Ք ♦ պՒ&* փաթաաէ**՚քայլ, 
թքւ%թ«թաՀէր»քաթ > *• պծաթա&Հ ՝ի ՓքԹ աաթէաա, 
ք*Հթ* աղ»թխթ աշքէաաէայատք Լ յպաթմաթֆ յաքաթ 
&9*Գ « էՒՐէ՚ՎՓ աապթթէաոցաթ, > չաթէաք ապա/աթա. 
թաց է և, հաւաաաԼ կաաաքևա&ւ քէքթցթ» Օյ> պյապկա 
ա*&%*քքև փասպթ/Տոա^^. 4– արդգւրաովՅթ. և աՏփփՕ^ա.0ֆ 
աթ+յԼա,աթթ Լպքքափ^քքարհթքք^* ևթապա մ՝փա. 
Հպթէ&պթ Լ կոաԽպձալ^ սրթաթթ. կաԱ^ացաթ ՛ի ^ք. 
% ****մ՛ ^քյյր •թա*Րփապթ յաւֆաքԽ,. 
%/ա* ա*հխ « 

0Օ/Ա1Գ1 

8ԻՇԵԼՈ8 ՋԳՈՐԾԵ8ԵԱԼ ԶՄԵ*ԼՍՆ 

Բ>Է՝ Հէ<ՆՅ ՕՐԻՆԱԿԱԻ ԱՈ՝ՆԵՍ* է֊ 

Ե^է յիշաաա^խ աթամաւթք ք4ք4քՀւ (4. 
♦"է4– "Գ^հ* հՀ հեշաաւթֆւՏւ, ՝է թաք հաթա. 

□ւցւէւ26ճ ևյՕՕ^Լ0 



8էՀԵէ, 4.Դ4ՈԻ&&&ԱԼ Ք.ՄԵԴյյՆ «07 

ձ1րա* ՀթՕ*Փ ^^•ամԼոխ 4 ք**քս–. քք>ագպ։ծօէ.(2ք * 1Նւ 
մա$թմկ*պս<ւթբԼ սֆքանևլկաէֆքիս 9 մի միս$պսա/ա/ե 

4**ղֆսասսփկ և֊ ծարաւ. մաբԱսսքգ ՝Է վէրպյ յ«ք^^ 
նիցխս ւ փսԽքի խաբ ևս գթևդ • և մի ա*ւաւ.1րչ^ փս*ե 
պլավճւ» .թահյէ սշ աաբքի բւեսսթքդ ♦ ևդարձհրալ^գաո.^ 
նայչքևս յառաիիե անկարգ **ւ.թիմմս ♦ աօ. փ*1քր փ*Փէ 
•ՀքքեՀթԼ ^ֆպքհ^քգ** շատկևոութ ^ հանսիսէ* գաչյևս > 
Հա ժա֊մկաքոլթի Քո <4^* ր վովսճքսև ՆղԷցի % |^/ձ. 
ևթկ Ւ^քհ^քՂՔ՝ էքա"նկ^Թ ևան պաաևբատՈրացթէ յ&պ. 
քՀպյ %գ%1րաք% սպքարևսս պամևնախ պօրա.թխ» քս9 աք*Լ. 
թզխ կ պահ»Գ ձտԽ*սթքա 9 յասղգթս խ&աբհո^թբ 9 Հա 
յքձասճ |^Հլ էդւևևքւարանէղավ ցանձն ♦ .սարս 
թե «շլ վ2ճպխքխ** ասա էրթկ ահ ևս ինչ֊ պւարի * և ^ 
կեէդաէ գթէյԼաաաջխ էա և* դչոկսդտւթֆապսվվյ գծևքսվՀ 
ևթե կարպի.ե ամևնպյնւ ^ել» աասսցևս և. 
հօՏէգէքկ*» |^» 4#է **–*»4« ևս «լ վձաբիցիս 9 մի 
Փօե* ***&&*• *&լ*ասասջխւ /րք&կչևճՐ արմսձևի * գի Ըքեիէ 
եպէ$Ը* խ*քրա*"մկւ իմ) և հս&գիքևս • 

*էԼ$ՈԻԷք* ՍՈԻՐ1* ՀԱՐԾՆ 

ֆն ԻԹԱ8ԱՐԹԻ* > մենակևա^բ 9 մի ինչ* յաՅտտրմեևլյ 
դի մի ղրնակիչխ ձևր դթծ թՀեամսձ»ևր և հայածիցկ^ 9ի 
հսգլյսց Օրրոց • (1|ա^»յռ 4 միայնակևքին աեսաայրո֊ած կևսՀ. 
նքա սաաեէԱԱ հսքՀ֊Ոք և մարԱնոյ գխադաղոսթք և գպգար^ 
կևշարաթք անձին , չավրաէ֊որ և բսԽս կարգավորս 9 
կէրրակսւր և րմսք/ևյկս անխռաէև. Հանգարտոարար ♦ աոալ 
քի ևբիցաևը չցաթի , առաիի իմաստնոց լսոդաթիւ%9 սա. 
քխկևբակիսս գևր է աս. կրսևրագսքես խրատ բարի 9 *ի ԺաՃլ 
աաչքե և ր մարՏնևգինաց և *ի չարախնդրաց հ1ու*սնսղ% 
Ժ*էՏ*և իմանալյ և սակատ֊ 7ճսռել^ մի յաեդգսևլ բալ. 
նի*փ # մի շաաախօս քքխևչյ մի պատրաստ քինէլ֊ի ծայր • 
|պաակաոանզթ դարդարէրԱ ՝ի վայր ոմե1րլգակն9 և քի վէրբ 
Հխպ՚հարգմե • մի Հակառակող^ ԱքևքրԼ^ այլՀեապաեդ. աշ* 
խասԱքէրէձէրռՀտ 9 %յիՀքրլ*հանապաղ^ ղէյատաբածն 9 յսսսաԼ* 
իքնգաԼչ անդադար ադաթ ս առնէրլ^ յամԽնպտքևի դոհա^ 
ն*պյ ն1րյա~թ)րք համիեոևլյ ամևնհյրոՕև խմեարհէրԼ* 

Թ&՝ *% մեպփա*. է&մղյ «ք*^Հ^ 

□ւցւէւշտճ ե7 



60(1 40.8էհէ>ր« 
ր+ր^Գչրր Ւրհրրտ՝ դ֊րՀ՚֊րՀ՚հ-րՀՒ յ~~ր 
գևղէրցկքլթ1է9 և. սքահևլ ՝ի չարկ* Օագթա+ա.թխՏր 
հՅ*քԴակԽ "Հ*կլ* զր՚րհհր V1^աա ք^*լI***#» 
լա&ամեյէրկթա»պւմեձՏէ գաաէրլվամԽխպքհրգայյևս վւաԽ 
է*ր*"3 V ըրա °ր^։ 
խառթխՀ,, էք I յ&կլպպղէրգայէւ քՀէ ոձա , «յ* #–>*՛ 
նաիաԽձևլ Հպ. սրթսյ հարյխ փպա • ||ւք»^#> 
Սրլ՚քհթ ապըա֊թևաէֆ. վպփցթ>,և <քքչաքաֆէկլշ վջթտ, 
հէՅ ւ&՚Լլ •ետա,ցԼըՅ > *# դ*^>ոաարպա>&լև ^ 

*ք դ~ր**~լ ծ$կ Գ •^•ըո • 11^ ՚՚րր11֊ 
րայա-յո/եէրր *&Լ •&*** քամէ%էրոԽաե մեպաւյոր 
աււոքէ աաաուձոլ էս մԽրդկսԽ քաաաավոԱրա |ք^լւ|ս(^ 
աէրա պաէհկարգւճւ , մխիթարէրա վեէրպաոիրո*լ& % ագաաա^ 

«ր ւՒր ր-տ ՚ ր*՛ ր*»հք*«ո#ր^ 
թԽս/ե և. օաարսԷրաւքՅ ք աօ^ւ | ^1^ ըևաաՕփ հա^ 
է֊աաա^րաբԽ խապաղա.թքւ կևաց, ՝Է ■հ1րր1այա&ապաց ՝ի 
ք~ց դ~ր*ծր> քՀաակարաճա աա-րբա (ԱթԱր^, պ, *ֆ 
Տածուվե 44ր՝ մի աաճ&էւթեր֊ հայիր 9ի Հաաա* վամե հ*ք և 
"քՒհ/ և հ-ք-հԸ -ՐՒԾ •$ &Գ ՒԿԽ1 ՒԼ. ա%4ա*Խ* 
այլսճաաԼ-ղծ է– յխաճասկաճէ ևբբպբ/էա. (Յք հ» 
(մ էր ամի աաէրլէս իժանալ* և. պտ հարչլաեէն 9 աոէրլէրքձկ 
մկրաէրչլարատ որպկո լձկալայրև , հասաաաէորւղԷո 
§0&իէ0և9 փաււաւորէրլ֊ որպկո հ$այաաա*թպ1ե ա |* քպրծ& 
բաքքա ընթանալ* մի էրրւէեուլամէ&ևվ/Խ , «01 «ալ քքք*^ 
&ա(յ՝ 9ի վարձու., և էքորևաև էս պքեի էւ 2^(2 րապւթոցոա*^ 
ցոտեէրլփ ժի աալյււյԱրր էս քրաւո*ֆա% , յարրէր^ 
ցա֊թ՚Հ և *ի յեորյՏմևց և.*ի հոք"3 աշխարհահա*~,9 Գ 
թաց որոշէրը*\ՀՀպո1լթի մթ շարադասել և աիարժևյաէ 
լսէրԼչարախօսաց* ^ վաղվաղակի հաւաաալվաաԽ «ւ^ 

# բ^աբաբիլ *ք բարՀա-թ՚թև, և «ք յապթիլ 
9ի չրմեկութ% 9 էւ. մի լքեգ վայր րարկաևալ մե՝րձաւ֊որթ* ւ 
1)7 "խաէբսլՓնիր փգ «*•<% . ՛Էչ~քէ րյա^ 
Աշ* ք մաԽաւաևդ հքմկ չարախւաիլ \քւմէ§ թ% չարաքոօ*. 
•»*լ» հարկս&Էլ Քան &Հ հ^րկ^^Ա քրհւՒլ-Ք"* ԹՀ V*– 
ք4լ՛ ““է.ք^կ էսւէնւէպյ ս8էխաո.իլ^«8 /Յ^ ■*^և 
թաւէրէ • I ս. յոսե ռաւՌնաքե քէե* սատա ե ՈախսէԱրպ/և 
ՀաւժՀալէթկլ *ի պաաահմսԱկ^աէէյ և ՝ի քթ*ք֊ 
թէէձաք , Հասն ՛գի կսՏեաչջ և քթփ յիէ/ասաաճտ գպյթաէկ֊ 
պէէ>րւՀաԱ& % ()է^քո» գձքա֊թէրսԽ խբքք ք>քւաաաւ^. 
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յ 



ՕՈԻՐ* *ԱՐ8Ն 609 
մի ՅանՅրսԽալ գյիսրՅքն և գգովոլթֆա յքայ 

աէլե ունել և ղյաւիտենական կենացն վայ • յա, 
ամենայն ժամ՝ առաքի աչաց ունհլ գրամն ՝*աւթայ% թև 
աոեսանևի գտևր առաքի իմ*յամենայն մամ։ |^լ ոըպևս 
ղորդի յամենայն սրա և ճւ 9ի գօրութֆ և 9ի մաաց սիրել 
զած | և իբրև. գծաոայ զարհուրել և երէխչել երկիւ^ 
ղիւ և. դողութի դչէրկութհ գործել հոգիով քեէւնուլ 
զգենուլ հանապազ֊ պարտ և ցղրահօն հաւատոց % և քքն~ 
թանալ ոյլ յաներևոյթմն 9 և կոուել ոլ ղօդդ հարկա^ 
Գաեյով, և պատերագմելլխդ թքնամւսյն տկար մարմևովո 
ճւ ագրատ հոգւովյ և յամենայն (քնլ կարգաւորօւթք. 
վարել♦ անարգ գթտն ասելև. հաճոյ (թեելահաւորին 
ասյ է |^ւ մի քէնլ հպարաութթ, ճւ սնափա ութքԼ գործ և էշ 
ասյլ գա մեն այն ինչ վամե այ և ըստ նորա կամացն աո 
%ել* գի ած ցրուեսցև զոսկերս մարդահաճոյից է 11 ՝/* 
պարծ իր ամենևին , ւ մի գաիութ իս վասն յլո աս հր , և֊ 
մի թև այ/ որ վսէսն րո գաիութ ի ասիցև% ախորմելով 
լսեր • 9ի ծածուկ աէէենևին ծառայելլ այ , ճւ մի մարդ կան 
երևեցուցանել այ է՜ միւսյն *ի տեաոնև ինդրել ղգովու^ 
թիմն • գահաւոր և. ղչէաոյաւորեալ զցալուստ նորա ղմը^ 
էոաւ ած և է ճւ ցփոփո/սումն յ աշխարհ 4 ս և. ղսրստրաս^ 
աո էր ալ բ արիս այ արդարովս , նոյԱպկս և գսլատրաստեալ 
հուրն սատանասյի Լւ հրեշտակային իւրոց տ |^ւ յււ^ւ/*/՝ 
ամենայնիՀյիջևէքքվ ղառպլլելական բանն1 եթև ոչէրն ար^ 
մանի չարչարանթ մ ամանակիս այսորիկ հանդերձելոց 
՚փաոյացն 9 որ յայտնելոց և 1ի մեգ։ ընդ ^աւթայ 
մար գար և ի ասել ոյր պահեն գս/ատուիրանս այ % հատու*, 
ցումն բացում* ճւ վարՅր սաստիկ ճւ պսակ արգարութէր ք 
զցէեստ անապական 9յաւիտենակսն բնակութֆս, կեանր 
ասն վախճան 9 իքն գութ ք անպատմելի , ոթեվան անհա^ 
սէմեեզի աո. հօր 9ի յերկինս 9 երևումն դիմաց աո. դեմս % 
էխդ հրեշտակս պարել էխդ հարս և լխդ հայրապետս 9 
էխդ մարգարկս ճւ քխդ առձսրեալս, ընդ մարտիրոսս և 
էխդ աւետարանիշս ք էխդ խոս աո վանողս և ընդ եպիսԼ 
կոպոսս , ճւ հր 9ի սկգրյմեև հաճոյ եղեն% քմ*գ նոսա փու^ 
թացար ուր (քնել և աղօթս արասցՈւր շնորհ օթն 
ճւ նմա փաութ յաւիտեանս ♦ ամկն % 

39 
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6ԱԴ.ԱԳ0 ՃԳՆԱԻՈար 

Որ V ւ&*ւ՝ ***• 
պամէրնա/Խ ղխծաէքհութթ և Հ$ամիէքա.թխՏւ և. Վք֊ 
կախմնաթի պարտի ստանալ ի պատահելնեպաւխԽչք • 
ըստ աիոՐ ար սակն • սրգեակ, եթկ գաս ծաա ագելտեա^ 
աշն | պատրասաեա ղանձն ամենայն փար&ա.թեանգ ♦ 
"րպհ" գՀաացստյապագա արդարին (Աք**/» Հ&չԼ *ք 
մարէֆնն և. յ"*~պխ–ՀԼ նարա աանիեաալյ և աիրապք* այ յալ, 
թեար վար Հոգին է \\*Էիակ կ արժանի ար վաան 
հագածի և •աարանայրհ » և. 9ի փարձա֊թիաՏա գանասզաճա 
սաՎքհ և չ^քչպփյՓ» *• > Հ*ր«*/ րրր 

իԽգասցհ և ք*հաևպ/զայ* \^ա%&Փ Կ արոպխխ^էւՈՆ 
համար2ակա.0քք/նկապըի յաո.աւրն դաաաատսնիե ասԼ 
Ս^ր թեմքխ %|\^ մեծին և. ահաւարքնա 

|\«^ց| պարտ կ այսպիսի ճգեասյսրիս չանկանել յիքա 
երկրատարս և 9ի ղթացսւՏ սնօգաստս ♦ ^ իաւավաաիՅեք 
րասմել և յանագաւտ անպարապաւթենկ և. 9ի րագա֊ժ* 
երկրատար տրտմա֊թ՞կ և 9ի րարկա֊թենկ, ^ էծ 

հքսգ* I/». աք* կքթա.թ*ք և. 4 ^ 
գևոր* և. արարա կ գամենախ աաատիեավթ ք գործել մի 
9ի փսսա մարգկան , այլի փասս այ % արարա կ գիԽ 
•"ել ^ ^ ^«ք^ր ճգնա^եխ ծնսնքն հսրարաաաթքտ 
և. մեծարանա֊թ՚քտ 9 որ աագատատֆեյյապյանկ գհսգքն յայէ 
ևիաւավերաւրանկ և իս&արհերա-չրսնկ % և9ի հակաաա^ 
կաւթքա և 9ի թարկաւթ*քա գրգաւկ , և արկանկ յամենաիւ 
աշխարհական ախտա և. 9ի կարիս է գհեգա.^ 
թխՏն կաղրաՀ>9ի մեգ, և գյթագյյրսէվՅվթ ասա ամենեսեաան ֆ 
եւ գածնաիանձաւթյ^ ե գակր և գխապապուքմխն և գհապ֊ 
աաաաաթի հավատաք որ կ գաարգ տ/Խրգգք Լ նմսծաաք1իա% 
ար ասա ^^ւր* ացա հաճի ած և յացամ* հանգչի էւ աայթ 
ք^եարհս աաատապկա և 9ի իաատաւՏՃ յաոի$սենաոկան կեա 
նաշխ ասսաինորգկ և յանճաո թարխն վայեյեգաւգանկ ♦ 
և. նմա փապը յասիտեսնա յաաիտենից • 

* ^ այաք ճև~|» րրէ էր ՚~Ժ~հ–ք ՓրԼ– 
♦*»մհ*է էր Ժս^4 *ք Այ 0^*9*քէ»;« ք ծ 1*1*–*է|1 

- ւր-^ր*է5*տ.ւ-ւ էրև –^քքէ ;էէ*տտ« 
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►Ր1ԼՏ+ ԾԵՐՈ8 ՄԵԾԻ 

ԾԵ1>՛ ■* ՝Է դնհի ևքէէձւՆքէ*խ |^նա&է «յէ. 
♦ր^ք հոէՀաԺ՝ և գեացԼալՀամե պիտոյից 
գիպտատ, աահազ ընդ էւր և գաշակերտն քս֊ր , և ֆֆեալ 
9ֆ Հ»ա|^|թ 4 «ք քււ^ր ձ– գագարեյֆն անդ շա^ 
րաթ֊ էֆ է |^ւ տեամնկքքն 9ի նոյև աւյփւրս յսդդուկ կա^ 
հ*այս էդ եըմնկթն *ի դ երեգմանս և /ա//հ Էէ֊րստանչԷլր 
դմեէւեայս ֆւրեանչյ մինչև յ երրորդ ժաՏՏ» % ծ երե 
դաշակերան էւր • տեսէմնՄս , եղբայր , /կտան արւաւօա էրն 
սատա • հաւաաա ինձ% սր եթկ մետ սչյսրասցսւտ այնպկս , 
^ կսրսնսա երթէչյատ* |^ւ դարձան 9է էաւչյ* էւրեանց • 
շՀՏէեց/Տ* և նպթս 9ի գերեզմանս էւրեանց հեէւէ9է մֆա 
աԺեէմնց | 1ւ պ+րհէսԽապադնստեալ յայգա֊կ ըսքէ*ն էւրա^ 
տթէնչէւր սրպկս գմեէւեալչ |^ւ եթկ երբկտ սակաւ. /ճրյլ 
9ի տաքն մաանկր աշակե՛րտն ընդ աոաւօտն , սակր ծերն • 
«ք^ւ ^Ղքք^լքք * ֆէ մամ՝ էէէքնքքն 9Է գերեզմանս 
և, ֆֆ կսծս խրես&ց* 

|^* ֆֆ մքօսմ՝ աւսւր սակ եղբայրն դևերն • աբրադ, 
աէրա խՐ խքաա կ և. աչ֊ կտրեմ՝լալ* ՀատասխէմնԷ ետ 
&երն և սակ• ջսէեաէյէր, եղբայր* սակաւ. ժամանակ և. 

I \յԵՐ ոմն նսաԼր յաեապաա *ի դեհի ժեկքե \ֆ**նի յայն կոյս դե֊ 
սպքե՝ Աք հոմ ^ոլէդմա : Աօւ դ%այ յ\յդիպասս երբեմն սակս պիադյիչյ 
քեշ, և ա֊նհր ըեԳ թեյն դ^շակերա ի±ր . և իբրև էՕէրձեչյա*. ՛ի <թաղպ& 
Աք կսչի 1| ոյինոյ՝ ե-կայ անդ ծերն շաբաթ էֆ է էէ ա էր սան էր ծ երե դմարա 
ք^է սսևոսհհ գրր* և Ղհա%աս" էէ եչանկին արշաըյյմե 
աասաւ^ ՛Է գ երե պմանս ևլայքէԽ պաԱաձաչ* ,է.րէրա%չք ւֆ%չև ցէրրրորգ. 

և ապա դե այ էն ւ ծ էրե չյաշակերան իւր • ան սան էրս, ով^որ^ 
դեակ , եթկ պէարդ 7մդևին սպբա և հսկեն ղդիշերն *ի սակս է&ս-էշսչք 
քպէեաեյ. հաա.աաա քեձ , սրգԽակ, եթե սշ արասյսւ-Հ և մկբ այսպես, 
9ք կսրսա-սա գեասյսատ է է«. տֆեշ դարձան ՚ֆ սԽնԽակս իւ֊րնանյ, շքեև֊ 
յյքե քս^թապէս էւրպքանշֆա-ր գերէդմաե էպա հէսփ ՝է ձֆմեանյ , Լքեք, 
աս ա» աաե էըսեէֆե անդ և նսաևաշ *ղր**յֆն դանձքես ֆսրէաէոյ ֆնա 
չք էքէրրսրդ մաճ • ^ եթե էրրրնՅն նիրհեր յասաւսասաձ աշա֊ 
կերան ք ծաերսավձննէ կարգի քիշերի • ք^րԹ^անԷր դե ա ծերն և 
ասկր. արի, սրգեակ, արի, դի նպբա այժմ՝ ժաժ էֆ ոմեին դի էրկիե ՛ի 
գերեզմանս ի&րեաեյ տ 

• ն*–յաէ–է"֊ք միսէասկ աշակերսձ յծերն . դքնշ արարից, հպյր , դի 
քիսա կ սիրաիմ՝ և «Հ կարեժյայլ« (>4 չքնա ծ երե • բո%ադաաեա , սրա 
դե ակ, և նեդեա զթեգ քէքք քեշ. ժամս, և աեսաեկ ակր դքյանս չլս և 
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612 քսքԱՏ* 
աշիաատեա, և. տեսանեչովէսյ տայ դվաստակս իւբ 9ի 
և »ձ ևս վաստակիս • բանգի ասեմ%որդեակ , ^ 
պես սիրտ խոցեալ 9ի նետկ ոչ֊ ևս ունի բժչէյութիմն 9 
նոյնպկս թկ ած խթկ գնա 9ի սուգ , ոչ^ևրթիէքկ ՛ինձս֊ 
%կ սուգն , այլ կաք և 9եայ մինչև 9ի մահ • ճւ եթ կ ուակ 
և եթկ ըմպկ և եթկ 9ի բուն մտանկ , սնձին իւրոյ 
սուգ կ * 9ի միաւաՐ աւուր տեսեալ դեղթայրե ծան^ 
րացեալ 9ի կերակրոց , բանգի եկեալ կին առ. նոսա 
մանք՛ ասկ չքնա աո-ասնձքքմն • եղբայր, ոլ գիտես եթկ 
սուգ որպէս 7էրագ կ լուցեալ, և եթկ ոլ զգուշաբար 
ծածկես վնա% չիիանի • բանգի բազում* կերակուր քիիու^ 
ցանկ գնա, և բազում* բուն խափանկ վնա, և բ աղմախօ^ 
սութք կոր ուս անկ գնա, և միան գամայն որ (նլ հանգիստ 
կ մարա&ոյ* խափէմնկ գնա * իսկ պարտ կ որ սիրկե շ*ք*Հ1ր9 
յամենաքն ընչից իւրոց ամևել բաժինս է |*Հրաջ եղբայրն» 
զիարդ կ բանդ, հայր է |Նէ ծեյքն ♦ յորժամ* գ տանես 
հաց մաբուր , թալ պայն հիւանդիքե և դու կեր լյոսին 
վասն ^Հնի ♦ և եթկ անկս/նիցի բեդ գինի ան*յշ, խառ^ 
նեա սակաւիկ մի բա ցախ • և եթկ ուտես միրգ , մի յտԼ 
դենար , այլ թոզյսակաւ իկյի ասելով^ ահաւասիկ մասն 

և եթկ գտանիցես բարձ փափուկ, թոլ ճւ. 
դիր բար և ասա9 վասն « և եթկ յէմեկովնի բումթ 
ցրտանաքգես , համբերեա աս եչովՀ եթկ Այքիթ համբուն 

աայ սրսփ բո քքՀ 4 աշաց բոց արաասուս , և յայնէ/հեակ այլ՛ ոլ 4ո 
վրոասցիս • “ՏՀշմւորիա ասեմ* վր^Ղյ "ք ք > *§ե VI* °քքթ0ակ էաՒւ,ա ք^ք. 
գհյ եթկ խոցեսցի նեաիւ. բ%աա. ոշ ողքյտացիր , սչյսպկս և Քորդ ք>/1«ք 
սէրա խոցեսցկ ակր Հ/քոսթի՝ #»չ բեաւ. եըոնկ պյԽ ՛Է որակ նորա , այլ 
կացցկ ՛ի նմա խոփ այն ւ/թնչև յօր վախճանին իւ-րոյ ■ 4 ուր և զնաոցկ 
և կա^ կացցկ , ժշահջենաւորապկս յողբ և յարաասուս կացցկ է |տ| 
*ի միում* աւուր ետես հ՛երն ղեղբայրն ղի Հանրացեալ կր կերակրհվյյ, 
ղի օաայտ ոմո/էտ եկին աս. նա յերեկոյին, և ասկ չքնա առանձինն • սֆ 
զիանս, եղբայր, ղի ոզր 7(րազ իցկ վառն ալ, և թկ Որ ոլ յ^մարու֊ 
թե ամի ղց.ուշացուսցկ փա՝ վաղվաղակի շիվանի ՛ի րախմանկ հողմոց • 
այսպկս կ և ողյբ , անյայա չինի և կոթէչեալ անյանկ, ղի յղփոսթիա% 
և բաղմհէ-թի կերակրոց շիջուցանկ ղիա , և ղի շաաախօ ՍՈԼ թք ևս - 
է ել կպ/ո»–սանկ փա, և ամենայե հանզիսա մարէէԼոյ կորսւ.սանկ և ա֊ 
•–երկ փա • այլ և ղի պարա կ որոց սիրեն ղէօհ , ղի յաէՌէեաչյե զորնա 
ի*֊ր թուչթկ ղրամինն ՝քՀ&ի է ԱւՀ եղթայրե • և է(ր իչյկ բային ՝Հ&ի, 

հայր « \\րկ փա ծերն . եթկ զիպեսցի բել ոսնել հաց սուրբ , թո$լ 
ցեո փա պյլ՞յ և կերիցես զու. զվաաթարե վասն *Հեի է \յթկ Ոա-նիցխա 
քթփ "^Ղէձյ խաոքնեա *ի նմա բաց ախ և արչէ վասն սր կարբ վաաԽ 
բս բացախ . և մք յազեոցիս նովաւ., այլ թող ղմասն *ՀՀի ա էէ եթկ 

ՐաՐ* էաէՈէ–Ղ.՝ թ՞՚&ևս փա 4 դիր բար ղքչիավ. բաԼվամն 
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«ո հ&քեն ♦ և եթե ազահաէեսրհիցիս , ըւեա ասելով^ վասն 
*|ԷՏց^ | և նա վասն իմ՝արհամարհեցաւ. * ճ– եթե աու^ 
նես ջե՜րմ*|| աէեհամղթսեա սակաւ. ւֆ ասէրըվ՝ էրթկ այլք 
ստրժսքեիր ճւ հաց ոչ~ ատեն , ք*» անարժանս և. խոր^ 
տիկս ուտեմ, օ^ր պարտ եք ինձ ատել֊ մոխիր և մղեղ ա 
1#Ա մի անդամաքն յ ամենայն իրս յլո խամեեա սակաւ. մի 
Գաեղաթխ հս»նապաղ֊% և յոստել և յըմպել֊֊ և ֆի ննջել 
և. 9ի գործեէշ անձկա-թր. և. խոնարհութրԼ կաց հանա^ 
պազյ զշեոաս ածելով֊ եթե զիսէրգ կեցին սուրլտն , և 
որպես զի եկեսցե Ժա3ն և գտցկ զչ/եզ֊ 9ի նեզու.թեաե 9 
ճւ գաաեեվթ անդ զհաեզիստն ւ ։ 

ունիցիս ՝ի խցի Հ>ումզգեստ կամ՝ հանդերձ կա^ 
խեալ֊ դատարկ , զի մահ ե –թե՜զ֊է եթե պ/լ֊ արդալտ ցըրլ 
Ս»սԽան ճւ դու. որ էՈրղասորդ ես՝ աւելէ ունիս ։ ||^ ստա^ 
նար անոթ աւելի և դատարկ մինչև ցրերիշ֊մի % ա^ 
ադա թե «ձ րսՏն աացես այ վասն նորա * ||՝^ք ս տասն ար 
ոսկի քի կեամնսրո է ապա թե ած ոշ֊ հոգասցե Վասն 
Հա* իսկ եթե անկանիցի .թեզ֊ ոսկի, 9ի նոյն գնեա կե^ 
րասկոլր կամ՝ հանդերձ • ապա թե ոչե .թեզ֊ պիսայ , մի 
ստանար 9ի կենդսԽա,թեան րումէ 

\ֆթե* ասիցե ցթեդ խորհուրդր յ>ո՝ %ի տօնի անդ աո 
նել պեսպե** կերակուրս, մի լսեր նմա > ապա թե "Հ հքեա֊ 
րար տանես » րանգի նորա պատրաստեն զայնոսիկ ♦ իսկ 

• և եթե ցրաասցիս, համբերի հասն Հ&ի . եթե անարգեսցիս է 

լս.եա վասԽ հ&փ, ար ե անարգեցաւ հասն հո և ըւեաց . և թե արաս, 
Հես ՀեՆ կերակուր եփեալ է խանգարես* գնա փպրր մի ն ասասցես 
«*1՝ ք*է և 4ա3 հհ "է ուհին է և ես ե ււաչյեաչուաեմ՝, շաա 
ե ինձ է Էհ գի կար2եսՈ.օա աաաչյիէյ յէօմ՝հեշաալի գործս հո խաանեսյյես 
վիշաս ինչ յսւաել և յըմպել, ՝է հո Հև և ՝Է գործեչինչ, և յամենայնի 
խոեար Հութթ գնասցես , և յէշեսշես միշա գիենյաղս հարց որրոց թե 
ձրպե* կայթ» %պա յաչխարհի նեգոլթֆ ե • և յիշեսյես հա֊ 
նապազ 4 գշր Հահսաձ» հա , որպես գէ յաեարութր համրերնսյես հրշ^ 
"ոպչ§ և նեգութեաԽֆ *է կեաԽս յա/ս I ե քսգյես ք-ՈԼ անդ գհանգֆսա և 
զկեանս յա Փ*՝4յ* 

I 0^1 սՀնիչՀս կրկին հանդերձս կախեալ *է սենեկէ հո , գի այն մահ 
ե հոգւգյ հո* Հանգի և թագում աղՀապթ Հերկ և ՛ի յրոփն գնին « է*. 
Հք ունիյյիս անօթս գաաարկս ՛ի սեն ե կին հո և մի Հինչի յասեգմի , գի 4 
նմա պաաասխանի աայոր իյԼ ս < Էհ մի սաանար ոսկի ՝ի կեանս հո , ապա 
թե «ձ՛ *ե ոհ հոգասցե ք+եզ* և եթե անկանի ՛ի Հեզ, թե կո*րօա իցես 
ծախեպցես քպյն ՝ի պեաս Հթ, ապա թե »ձ՚ 4 օթեսյի այն րնգ Հեգա 

է "•“էֆենՀեզյխսրհսւրգթՀՈ րագմահամ* կերակուրս պաարապ֊ - 
աել ի ասեի ագագաւ, մի յսւիցես նմա• ապա եթե լուիցես , հրե արար 
ամնեպթես, որթ պաարասաեն *իամնս էւրեանց րագում՝ խորաիկս. իսկ 
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յիաֆահէրցի կևրակոպ, սուգ և «ք–«է» կ • 
ցևսգսւէ/կքկ ևթկաակ գթէրգկամ՝րաէ^ասկ ,աապրկա և 
տուր նմա օրհնսւթ-՚ք ըստ ղօրօլ(&% ^սւ.էՐ, կաէՐ »–^»ւ 
•ֆհա$ կամ՝փքտր մի մաիւազ, որէպկս զի ՈէՏէիցիս 
Նսկէէէ.0% ասէրլՀի Ժամ՝դատասսաճէքն՝քմղ<4՜^պարարտս 
մԽր ք որպէշս եւ մևր թալստ մևրոց պարաապամԽասցԽ % 

լ՝^է ՚ "^էտհ" Ւ*–9 "ք ձս&կկ պյթ^պյ *ք շի֊ 
նէրր այլ համիոմե , սրպկս ղի սԽգ ատաՕհայցևա լ&ղասր^ 
ձակաւթք՛ և չայն»*.թքէ էրըմնիցէս ՝ի խցկ ^ւսէ| 
և. էրրթայցէրս սա. ղթ է մի թսպասցի սա֊գ Հ>ա• դար&էրալ 
9ի նոյե վաղվաղակի րա֊էւե հար » դարՕրալ հասաաաէա 
յաոաջլ/ե Հո կարգն * \քթկ ևկևսցևն եգթարթԽ աո. հևզ, 
յսրժամ* աևսսՏէիցէրս ղԽասա րացագսքԽ՝ կաց յաղսքէս և. 
ասա * տ կր Հ*,փրկէրա ղմէրգի չարաիասսւթևնկ . 
և իսսղագութիյուղարկէրա գիրգըագրձէ է Հքթկ *»ք ք». 
մէցէս ստանալ, ջանացիր որ ևթկ ա&աթ հ» արա.սք 

նհծ *ր"Հ" •հ&տէ՚կ "V յէէէ–ՉատԷհ ն"աՒտք^ * **•** 
նայցևս գիրս, մի պա*հւ2(հր գչարագոյր նսրա է 

||*^* ստաՏևար արկանևչի մևհագնի յսրսսէՐ ևրկրպա^ 

քիս* |>»^ սսկկղկն կաէՐ արհաթևգկն մի շէտշափևս֊ 
ցէՈ. Օրռր ՀլՈ *ի խցի րոէ-մ՝մքեչԼ չրիոթր թէլ. հմևգևրձ 
նոր մի արկաեէրր ղմարՏէաԷ ՀԱ մթ*չխ ցկեքա֊ղնսր • ||^ 

սսաՏեար էքկլլեր և. մի կսվսհրր ղցէօաւյավԷ յթթպ յլա&ղխ այա 

Ւ՚քէԿ էր&ապփ 4 ափ% *պՀք 4 արաաաաւ+ էնա գֆաէս պա 
"ր է^1 չարախփոՆսյկ զքկ%, աապ^ա սա.Նա արհէաթֆ 
ըաա կարֆ հո Հոր քեշ֊ և ա&Ֆխ, որպֆա դէ հասմարձակաաթֆւճ 
աա&լ յագրթս՝ թֆ թոզ *&զ զպարոփ" սրպկս 4 ^ թսպասֆ 
յ|^ււյ պաջաաապաևայ » 

9 էչթ& աոՆխջխ ոԱՆԼակ որ փարևաջկ պ^և , Հ ջթձ այեա աջլ 
Գ՚յ%՛ ^ ա%Գ ^ք^0։ > ՒհՀ 4 ք%սայ*ս 
րԿ և 1Ւփբ էնւ ՀԱ1*ա"ՀՒս յ^ս^յ» գ~ր*հ էհմ9, Գ 4 
կա^ևո յաեձքե զա*.աքքԽ \յթհ եկեաց^Խ սԽ. 
4 կոոֆտտ աԱոաԽել ղեոոա, կէսյյԽ* Նախ աապփթս 4 -1աայէրո ♦ «4ք 
Օէփէրծծք/, փքհ9ա Փ՛ չ+րաֆա»աա*թ1է ևթաՀւա\0\է\Նէայ 4 ^ ք—է 
«644 ջխկԱրքՆէ էքթկ կաՀեաՀո աաա&ալաազ, ժքայ/քլ, պաՀս Փ 
ա*%այ% պՀ"էթ 4 –#" –^–քք 4 9– 

*» ^ հրապարակս մհւրաշէկյխ ԽՆ% \յթկ ԱաաՆփյցե* զֆքԱ ֆ 
աէաա^ոյ 4 քարզարԽո^եո Հեա , 

• 4**յք Հրր-Գոր 4 ^ «ր 4 
*հ9էէՒծէ *ե՝ # 4՛^ ք4«ւ. ՚յ ^1.4 
ՀաՆզէրրձս Նորս մք քջրեյ^ աձՀՆ հո, 4 «ք 4*հ4 4յր« վ^. 
ձ՚^է 4 յ»*ք*«յ4ւ» ^ գ*աք հօ, V8 աՏՆպխ խաքաՆՀՆ ըլ 
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ա41»^ւ քաախմհէքԽ և քաա-ք ՛ի յւկն ւ Լ^թրմամ՝ 
Դաախ* մի $>եր հոէԽգերձ ներթո/ , այլիաա էս սե֊ 
բխ > րւ^ աէէէլՀ/ Հյր»1ք*խ» • |^«– Հօ*,քամոցն աԽկո֊ 
վք» –թ" և "էեօթ Հ» *֊ հ՚պաթաք* աիպկո եղիցխ, որ֊ 
*|է« ք*9»է V է-րգա^^լ* ոչՀաճՆսցի էաճուլ 
քՏՀլՓՒյ&> աեսոԽիցեո ո6աթ կամ՝քոր֊ 

"ք &չ.և իքկ եղթպւ , •$ ցանկար, ապա թկ ոչ 
44չարխ անկսքեխ» չքմեղի որ ցթմԽկոճպցցէք վաա֊ 

թուր և. փպրոս քէեքյ էոեսանեըոէ ցսէնկաոցի և մևքրէէ 
թկ ոսեիցխ էմեօթ ինլ կամ՝ ոուր կամ՝ աապար կամ՝ 
զինչձ– իցկ, Լ քիէոիցեո եթկ օխա րո "խԿ ՛ի բ~9 
յձկէր ա 9ի ^(1ր ք »արպէս ղի այսասպԽս քսիրտ ւ^1 ^Տրլ 
համբոսն ոիրերլ, բայց Հախ քած « 

\քթկ դանդաղխ ՝ի քիշերի յսոճելի կօԽմ» հո, մթ 
աար է/արՏէպ րողկծրակսպ1* վջս&պի ասսկ դիր* դատարկՏր 
*ֆ կերիցկ » ւ՝»^ք. որպկո որյաշխօրհի քյպոԽայ֊ 
ցկ և դատաստան մ%րծ ա%ֆ ֆ նղքևպկս և. դասաասածէ 
մաղ*ի ասսաւ.ած ամևնաքե աւմէրթ% ար աչ^յաաւևկ 9ի պաշ^ 
ամե քոր աո.անց »կապ$ա.թ1է էւ մևծ աշի§աաա.(31« «ա% 
կաքս 9ի <Հիւ.էմեդկն և. 9ի ծա&ր աշիոատէրքէրըցԽ աւյորն «օլ 

և մամասհ մա$Քեմե սպաթ* պահա&իկ && ք րսԽ^ 
ղի աախա֊ հ%ար (ր մատչէրլա*ա, ած է 

\քթկ չարաիաս1րոցեո ղեղյւօրկ ^ոսմմկ և խթկ րջ. 
րծղ քսգ2ճճաո.թիմև րս , երի/՝ արկ %մա ծա%ր և սաա • 
թողա-թք՛ արա խձ, քի չարախոսէրցի գթկն* Օգաւշա֊ 
ցիր «Փ ^Լէէ կատակիր* րա&ղի տՏսհ կ չարախսաո.թի հա^ 
ք"5՛ 1/^4֊ րեբիցկ Քևւ եղբայր ակր ինլ և ղիաիցեո 
(3-կ ագրատ կ , տար նմա սաաոձրլ րաԽ պար ևրևրե* ա^ 
պա թ կ 6^ ա%քա , արկնմա ծաՏար և. ասա ♦ քՅսղա.քՅի ահ. 
րա փսսեայ ղի ագրատ ևմ\ ցայցած տացկ րքրղյղՀար&մե • 

|ք^V էիսսէէսարրհասրաիէ* ձծսՏ^ 
արկէա և դա* կարգապաԷղաեաՏ» ՀՀօի %|Հ^ւ պ*պկս ղի 

քք պխ 4 հ*պ*»ծ1% ւըպյա *է » էք«– քֆ հաո1աա.օա աաացէյ ա*&%«Հյե 
ա%օթ Հա և հանդերձ և աձնկ*ցին և »անգար» *"փ$ և վերարկու, և աա 
&%ա/ն պկպր այապկս , քկ եթկ գան ա*.ագակյթ գողանալ* »ձ 
աա.չյե% վնւնէա է»ակա անպֆաանաէկձէ՛ ւ էւ եքձկ աԼՆԷյկս աՏեճքձ է^է. ^ 

ք*ա* ՚/ ^» «ք*1ր^ 4 ՚11^ 4^ ք5է քկ. *յլ 
•4րհյ **&+*& ^ 

« է^4 լաքցե* պ^նաձնե ԱքԱա^քեո^թքա , կարգաոյԽ» րւ, 
ւ#հ.»4 "^կտՒ94ք(4*Լ^#ւաէ 
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614 »րԱ8« 
միախակեցի կերակուր սուպ և արաասուս կ* \յթկ(սի^ 
ցես ղու ժետէք եթե աաէք գթէոԼկամ՝,րա*^ասե,ասատ.եա և 
ասւր նժա օրհնսւթի ըսա ղօրսւթե ^ա.մ՝, կաժ՝ սակա*. 
հաց կամ՝փոթր մի մախաղ^, »րպե" պի աՏէիցիս ^աւ&«ք. 

նսկու թ |&՜ աս ել ի ժամ՝դաաաասաքնքքԽ՝թալժեղղսրարաա 
մե՛ր , որպես և. մեր թսղստ մերոց պարաապաԽսսխ * 
Ն&Է ՚ ա5էէՏէա խուց որ Հախ ծածկե գթեքյ Հ շի, 

եեր այլ համրումս, որպես ղի սԽդ ստսնսցցես /խղար. 
Յակութի՛ և լայնա-թք,\քթե եըխիցեո ՝ի խցե ՀթլյքՀ 
ե երթ այցես աա. պթ , ժի թսղասցի սուգ հա, ղարՅեալ 
9ի ն*ք&9 վաղվաղակի րսւան հար , դարձ ե ալ հասաաաեա 
յատւաջյխ Հ* կարպն է եկեսցեն եղթսդղխ աա. յ*եղ, 
յ*րժամ* տեսա&իքես վխաա րացագաքեե քայ յաղ+քմա և. 
ասա ♦ ակր » փրկեա ղմեղլ 9իչարախաաա֊քմՍեկ ♦ 
և խաղաղաւթիյուղսղյկեա քեղրար*®* » \իթե սուպ ք». 
միցիս ստանալ, իոնացիր որ եթե անոթ քո արսւպ 
նէցէ որպես ախոցիկ որ ժուրացիկ նստիցթե , \քթե սասլ 
^•ա/րես գիրս, մի պաճաւճեր ղչարագոքր նսրա * 

\)՝ք* ստանար արկանեչի ժնծապնի յորսլմ՝ երկրարս^ 
քիս* | ^նօթ ոսկեղեն կամ՝ արծաթ եղեն մի 2Հ2ր*փեա֊ 
ցեն ձեոՀ, Քո *ի խցի Հա.ժ՝մինչև ցփորր ինչ» հսնղերձ 
նոր մի արկաներ ղմար՚Տէով ^թա ^|է ւքկեղա֊զ%*ր • ||^ 
աաաՏեար ե%թեր և. մի կախեր պքօաաեվ էքթ9 ^աԽղի այա 

Ւ՚քՀԿ 4 "ՂՀ* 4 ն&ե գփակ» հ» 
"ր ք^է կամ շարաֆքաեայկ , ա*»պրկա ա*»%ա արհեա»0$ 
ըաա քարֆ Հ» դ*ր քել և *&%ֆ»է *րպե դէ ա*Ֆփյխ համարձակեքֆ*% 
ատձլ յաՀթ»՝ թկ թ*ղ «*չ պարպափ» մեր, հոպկա 4 «% թսպասֆ 
**Ո1 պարաապամազ > 

է ԵԲՀ *^յմ* –Աեեակ աթ փարևաթտ պ^և , մթ^եարնա ապ «64–. 
ԳՂէ*՝ Փ ա%գ հժեպֆյկար« էյթկ %4«ր 9ֆ քաջֆ #ա,մԱ| & |1ա»յԱ 
րՏրթ և փպրր քել հեղգանք* յպյայ , ք^ք Փհմ* Գ Ք” 4 
կացքես յաեձքհ պաէւաքքԽ քա14 Հա% էքթՀ Խկեացթ/Խ տժա. յֆլ ամա\ , 
և կամի– աեամեելվԽափա, ֆազյէա %աֆ$ յապրթա 4 աաաայեա ♦ ակր 
6» %քՀ1րԽկ խէ, փրկէ*ա պխ *ֆ չէՓրա/եփէսաթկ ևրամֆաա$ա%այ 4 ք ք—է 
«644 րեկձրքե ւ էքթկ կամեաք* աաաձալ սապ. # մրայֆր, արպկա Հ 
աՏէեաքե պկպր 4 *ձփթր –Հարգ. 4 ազէքթաֆէր ԽՀձԻ 9– 

ք հր֊պարակ" մեւրսղփւվե Տր%» Հքթկ աաաՆ+յղեա պֆք է 
արապթոի մք պարգ~»րՀ այե * պեա ։ 

* «V 4ւ^5# Հ֊ր֊Գ՚Ծր 4 *~–ք դ*ա*#ար, պ, կ 
*&ոՒձէ էն% ""V 1*^ "•րեաթֆ յք 4^4 |4ա. յ է»«էձ ^1* 4 
հա%Գւրձս \որս 4 ՂՀ&ՅՀֆ էմեմե 4 «ք վ&Հ4 #ք*4. *»• Օք– 
ձ-»*4»։ # 4–»^ք4–94–# ք ք^ք I 9* ամճպ^է խավամմԽ ըլ 
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Ե>եաօ Որ** 615 
■41ւ>»|ծքաաիսքեէքԽղպղ9ո*.9էև ղաս-գիՀկն ւ Լ^թրմամ՝ 
Գաաիա՝ մի քԱշւ հօքևդևրձ ներքո/ հո , այլ իասէ Լ «1. 

> "րպհ" «*^«7 |՚/*է4^ * 1^*– 
# և. ոճէօթ ՀՈ և հայաթափս աիպկո եղիքթ, սր֊ 
պկ^թե քհսՀ "լհ"**եոքի ա*&ա.լ 
է*"լԳՒՏ& * \էէ*ձ աևսս6փքևս ս6աթ կամ՝գորլ 
ծի որ թէլ և իքկ սա. եղրօր, ւֆ ցանկար, ասրս թկ ոշ 
*ի մեծ չչ^րէո օ/եկա/եիս . Հէմսպի որ քա1Խկսծսոյւյ1ք փաս 
(Յար և. փպքաւ. իեչյ էոծսսմաեըոփ էքսքհկասքի և. մեծի* |^֊ 
թկ ոճիրիս սՏաթ |&յլ կամ* սուր կամ՝ աասրպւ կամ՝ 

1քնլի– էտ^»*• ք^"’&*։' եթկ °հ"" -Ք" &"՝ ՛ծ քա9 
ըևկէրա ՝ի քկն է որպկս ղի սւսսւսրևս ղսիրտ հա էկ1( ^ծլ 
համխս.% սիրել, րայց միաի։ քած* 

դս&դաղէո ՝ի քիշերի յսսճևլի կոծան հա, մի 
սսսր մարՏէսք Հոքկէրակուր, Հսծպի սակ գիր. դասոսրփԽ 

•ք կերիքկ»|>**ր–^ւ* «ր*^– •հ,յա2Ւէօրհծ ք՞քք4"։*֊ 
և. դասասաան ւ4՝4– $սՅփ է նոքեպկս և. գաաաաաա/ե Հա֊ 

•*րի ասսաւած ամևնաքե ումևր որ ոչ յաոնկ *ի 
«•էր /և^ք աոյսՏևյյ տկարութ 1է և մեծ աշքաաաաւթ 4ր • «ա% 
կաքե Գի հխ-ոնգկն և *ի ծանր աչթաաեքեըջխ աւուրե «օլ 
լուրն և ժաման ժա$Քե§ն ապաքիա պահանակ ած 9 րաԽ^ 
գէ աքեաւ հնար կ ւէաաչևլաա. աԹծ * 

չսղափասեսղես ղեղթօրկ Հա-մմկ Լ Հքք֊ 
ք&ձ քսպճԱՏոութխն յըո , 1շւ^ ւօ|ւք %<4> ծանր և. ասա • 
թողա, թք՛ արա (6էձ, ղի չարախոսեցի գքկն* Օգսւշա֊ 
ր/էր *ֆ ևս կաաակէլէ* ւ&Հ 4 չարախոոութի հ"֊ 
ք^-9՛ րԿծտ^ 4&Ղ. ։։<։։* “V լ քծահևա 
թկ ագրաա 4 » աար նաէա աոսաւևլ վ»*ն քքր էորձրրե* 
արա թկ ոչ֊ անէս ֆ արկնմա ծանր և ասա ♦ թողութֆ ահ. 
րավաոն այ գի ագրատ ևմ\ րւայքած աացկ Պրևզյք^արձսե % 

|ք>/3 41 վաաԽաուրրւ հապաթէ ք ձևանա 
•սրկե ա և դու. կարքաըավ պսնան աարպկս պէ 

ք^Փ* 4 ք»քք* ) ^էր ւ է7«– քք աաայքյ՝ աէ&Նաքե 
աեօթ վթ* և հանդերձ և անկքդթե և *ա%դ*պր աափյ և վերարկու, և ա֊ 
Հենաթէ պեպթ արւպկո # աա.ազակթ դոպանաՀ «ձ 
աաւդե% էվեէեփա է*ակա ոձապխաոձէավձե % էւ եքձկ ակձվոյֆա ա%*(3 ^ 
4^4– <■* ՚ֆ 4#ե * «ր–*4* # «I ք^. *5Լ 
՚4րԿյ> *~յՅէ^1 , 

« է^4 վր^Էքես դ+ծամէծ ա^պքքեուվ^ա հպ&, ք. 
4 քք^յ*1^ ^յ|^քյ * ձեոեա արկց/եա 4 քւ դար եեէյվհոոա ւ 
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գորացուսցէ գթհլ՝ էթ*ի* բաւակսն և համրէրրէս 
գործոյն յոր ձէոն արկան էչյէ չքն , այ չէր շնորհակալշ Էակ 
էթէ ոչ կարասչքէս ք մէդագրէա տկարութն՜ անձին ^«է</՝ 
և ծ անիր գչոկարութ*իա անձին հո և. խոԽարհէքո գմիսա 
հո մինչև քօր մահու ան հո որպկս անրաւ ական Լ տրուպ 
և անհամրէր ֆ հանապազլ յաեդիմանէչոփ գանձէեդ որ^ 
պկո սկսէաչԼ և. ոչ^ կատար էալչ 

գործ է աչ՜ էս մէգս մաչմէէաւորս ֆ մի խորհիր 
թկ որպիսի աարագաւ գործէչյէ , էթէ ոչ ՀաՂՒ*Ւէ 
անձն Հթփ պքլ ագօթէա աս է չոփ տէրէ դու. գիտէս փա^ 
սա ք որպքթԱ կամիս քնքէա փ*ոսա է Հանգի ևս ոյլ էշիևմ՝ 
ածէլ գնոսա գմտալ է |ք^3(յանապատի րնակէս և աէ^ 
սան էս էթ է պատրաստ է Հէէլաստուած ք մի հպարտաոԼ 
չքի սիրտ հո ֆ էթէ »ձ վէրան$ոյ *ի Հ$քն օգնուքքն այ ♦ 
մԱնաւանգ ասա% էթէ փոսն տկար ութ է ճւ լրման աոնկ 
ած գողորմոլիսֆ որպկս գի համրէրէքից և մի ձս&ձրացայչր 

\քթ է * պաւնկու թ մարտնչի չի*գ մարՅնգյ հո , յՏմնէա 
և. տէս էթէ սւստքէ շարժէչյաւ *ի Հէզ մարտն ֆ Գի կէ^ 
րակրոչյ էթէ քի Հնոք էթէ է հպարաութ% ֆ էթէ Ոէնխ 
քիս գսՏևձնգ էթէ չալ է մ՝ էս Հան գրազումս է կամ% թէ 
գրմանս մէգուքէաչս գաաապարաէչյէր • Հանգի աոանչյ 
այս էրիք իրաչչ ոչ֊ մարտնչի մարդ *ի պոաէ» կութի ւ 
մումէսչյէ մարդ որովայնի և ոչ֊ 9ի գատապարտէլ գըր էլ 
չխորհէլէթէ րարիպլ փորի կամ՝ էթէ հա2ճ*յ էրն այ 
գպրհՀ նորա * է 

Էւ եթկ »*.պգհապհս բարսղթ , Խյ աստ֊ր ղյլեէւրհսն • և ևթկ ահ կաբա»֊ 
Խ1ո ու զէշթէ ♦ մեղադրէրսբհս անձին • և ծ անիր ր»կարսա.թքհա և իանէսր^ 
4Լյ» յևքհ».". ք 4*չև յյէաքձ 1ք*է. Ք" • 4 4-^ր4*– *^1 /ք. 
րև ղանղտր և պապյլաա և զանհաէֆհլ*»դ 4քթ՝ <ֆշա նսփաաամրչաԼ պաեձն 

ք՚բրև սկսաԽուէ բար տլ ոչ և »Հ կաաար Ազ, և ՝է ձհփւն խսհարկա^է ղ աբևս 

որ ատ. մ՝ բանկաս % 
* ԵԹ* պ»ոձկԱւՇք պաահրաղձևափ ^ մարՀթ» հա կամ* բաեկաւ֊ 

&Էա% ընդ– միաս ՀԱ, էփենԽա և ահս թկ ոտ.սաթ և կաքՀյսրձկր պաա7քա֊ 

0ւկ հմհէյաձ այն , ղի կամ՝ *Է կևրակրոբ և կամ"շյըմպհչհաբ և կամ* յսէհ֊ 

չափ Հ%»յ և կափՐյաէֆարաաա^աԽ»տ.թ% կաք *ի Հաքարհըջյ Ղյ*^՝Լ Ը"ս 

Հան ղայյա և կաք ՝ի գաահլոյ ղհղբայքձ դթհալ. ղի աԱ^ևբ սսբխ ԱՀ 

կարեն պաա&րաղքեՀ պոԱյԽկսսթԷան ընդ աո.քկթ է 
<* Ւ** ^ է*^Լ > հթ. ղսսբձբաքաա &1. և թկ Ո^փբիս է 

ծ հրե* հթկ ««^ւ կաք թկ գ$Ա^ 
պԱԱնկսէ-թք քարաեչի ըեդ քաքոֆն աապարահբհր ղպֆ աՌղսւյհսզ^. 

հա , խնդրհա Աւսպթրաըմնբաաս ՛ի թաըյ յաչսմանկ ահ մարաեչի դևն 

Հհղ^էքաըաձ ՝ և կաԽղնհա 9 հթկ *ի պԱանկ»ա.թհան > 
կհրակբքյ կաք *ի Հնսյ կաք ք 
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՚ տաց/եո ուժեր սկր և յեաոյ խռովեսցթ» մխպթ 

էթո է/34 հաէէ 2**ա ետոլր» ^ դեեր միա այնմ՝ խորա 
հըրգոց » ^ սատաեայե կ • սակայն արքան կարես 
ագթատոլթբ և անձկոլթբ կաց է որպես ղի դու. պիտգյտլ, 
նաս աոնուէ սեր • քանղի պւ տայն՝ խնդյսյ սիրտ նորս» 
որպես կարծեաէ եթե բարւղք գործ աճե • իսկ ^ »/ 
/Տ»ձ ոճի | ււյյլ ագուստ ու թբ կաք » ^ «&՝է խճասրհութբ 
գայ պմտաւ ածեալ եթե »ձ /®յլ ^աքփ աճեմ և. տամ* 
ոէ /6»ձ ումեքլ | յա^լ և մոզւ ևս խնդրեմ» |^յ«ք|^4^ կեցթ» 
սուրբ հարթն մեր , այսպես եգիտ ղաձ ար բայ ^յւսէքեիոս ա 

/^ամենայն Գ 9ի գործս վչս յամենայն ժամ՝ պայս 
սասիիր • այժմ՝ եթե այց արասցե խնձ ած% էք***է՝~ 
ցիմարգեգթ ♦ և տես գթ»լ պատասխանի տացե փեդխպյլ 
հարդդ • ապա գաաասիսրտեա գթեդ 9ի նոյե և ըեկեա 
ղգործ վ>ո ղորոճիս է և աոեալ ոճիցիս խիղախոլթ իճ 
եթ ե հասան իցե ս յպքն , քանդի որպես մշակն պատրաստ 
քք*նի յամենպյ% ժամ՝ երթալ ղճանապարհս իւր է |^/34 
^ ձեռագործ նստիս , եթե էքհաց ՀՀ** ուտես» եթե *ի 
"ճանապարհի գնայցես » պայս հանապաղլ ասասցես • եթե 
թտյժմ այց արասցե ինձ ած* քքքնիցիմ՝ ար դե օր • 4. 
տես պատասխանի տացե ^էքլ խղճմտութիդ , ես 
ճեպեա աճել որ ասիցե •թեզ։ Հշթե կամիցիս գխ 
տել եթե ոէոհիցե ընդ •րնդ ոայորմսւթ ք ած ք առնելովդ 

. « աայկս աղ^աաԽյ ինչ և հսգասյիՆ մֆպք եթե շաա 1ր. 
• /^•«– 4 ասպսցիս քյյ^ » քէ գիջական կ այե իարհոպպբ՝ արամեչ 

՛Է ՚&րՀյ բ—ք^Հյ Ե*– 72.ա^ կարաղսսթք կ՝խ»նարհսւ.թեամբ 
ե ազ^աաոսթբ կեւ/յԱս, որպես ղի և գ ու. պկաս սւնէյիս բարկգսր֊ 
եսւթՆ . Հ*անղի որ աաի՝ խնդայ և փրանայ եթե բարի ղորեեյյի * ^ 
"I* աքյթաան կ և տսնլոյ կարաս , այն յոյմ խոնարհի և ասկ *ի մաի% 
նթկ ք»ձ տալ կարող ն»Ր և ոչ բարի աւսնևչւ \\յսպկս սուրբ 
հո/չտն , և *լի այէէսլկէէ ւլաէհ րչւՕձ՛ > 

8 0ա մենսչյն մա»Ր և յամե հայն ղ.ործս ՀԱ ոաասւյէո ՝Է մաի ղայս ինչ 
ասելւ՚վ . եթկ ս,րդ ես կոչիո^ե ղխ ակր ղքնչ (ինիւյիւՐ• և աես թկ 
•էհ1՛* սլա տա ոխ անէ աայԼն .րնղ~ խորհու֊րդր րո « և եթկ ղ.աաե սյյկ ըղա 
յմ. ղէ (3 ալը ե ս էլայն ղւ>րծ ղէ>ր ունէս* Ա աո֊էյես այլ դ*րե գոր կար ուլ 
էչյևս կատարնղէ ղի պարս» կ ւքշակէն մէշա Ղ՜Է^Լ^է ԳՈէ՛^* է^ք,1 17Լ Գ***՜ 
թկպկա և ՛Է ձԼ էւադորՆ է նսէսեալ էյյկս 9 և թե ՝Է ճանապարհի ղնաս^ 
չյե I» , և թկ ճաշակն»» էնշ^, ասասւլես ղայս բան* եթե աքէէԷ կո&ե քի* 
ակր՝ »Ա»նլ Անհլոչլ էյկ էնձ • և աևս թկ ղէնլ ասեն հյկղ^ մէպր վյո» 4 
փութաոչլէս ւէսւլէէէոլչսկէ աււնկլ֊ ՂՐէ ^ ասեն Հլեղ Ժէ"*ֆ &ֆՈ ք ղի մի 
դույկ յաո.ս,ջ1. սյնն ^4լւ (յւ թե կամեսղիս գիաել թե արար ակր 
ընղ– ողորւքութե, հարշյէլէ գու. րիգ մի աս յ»ո և նա ասկ ^4լ, 4 մք 
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պա^թ» յ>" հարր քֆաա հո * և Հէ գօպար&ր պայս ա*.֊ 
ն&լ յթզև հաւսձէևաչյի աիրա Հթ և աաքսքկ վէկվ 
հավատամ՝ ՝քւ քթա.թ%ձւ պ որ ևթկ աո%կ (Տևգ էա 

^է/քք|լւ*|1ր^ 
աաէցհ քք*6&ք է էրթհ յևրկրայա Ախ Փ՛չի– 3***1 +» 
հԼ"փ է 4» յաբք&է-թւ&Հն *ք* 
|^է ՚ ք«–«* հ^րկաՅփցԼա ՝Է ճյքէա-թք Լ գպրՏևալ 

թոպո&այշէրա , ղարձևէոլ ձէրա%արկ1րա և <ք կար ի /սայ , 
•81 “Փ*էք– 5*^ տր գպ ձԼ*" • 

4. Լրթիցկ,էրթկ պղևրքա–թ% և. 1րթկ ժա.ժկաը*^, 
թևէմե • IV– ամև–%այ* ամաց և. *ազ*ւոյ և. շարաթ-ա. 
յ$6էևա ա+էճձքՏճէ 1րթկ յթքլ յաաաջէ-շ&ր ,'ի հ*կա.ա, 
յապօթ», ՝ի պահ® , ^ ք*ա.թ1Հ, աէսա.ԼլՀ*& ք «»*, 
%այԽ *ի խոԱարհոԼթ%» ՀսԽդԷ էք ՚ճշէէարէոէ լւ^ք«յււ8 
հք–*ր, "րպԿ" >Փ °ր ր« ^ Ւ,էարհաէհ՝Ւ 
պաԽՀԽդ ոաևյովԼ և$էկ աէՅե%ախ ^աթդ ըա աէքՈքԽ կ 
պի" • աա.*Տեց Հ/ոէՐ խորհրղաք թկ Լ նշօճա աա.ա 
%4 <*է7 է յևւԱրաքս յարուքաՏրկ , հէրափ կ ,/%• 

4 *ք ա* 45կւ է *|Հ քարթիդ Հկազ, 
<%1կք4 #4քն»»4լ, ««ւ • հ՚հքք • **** *է 
կէրեդաճէոլթ էր 4/74 |/է«^ ւրաոքՈէտ , և. էաքաթԱէ «*֊ 
ք*/7« րսպուէՐ է/ևէլա աՅսխՐ, Լ յքէեչև. ցար* ^ 

^••4». 1//յ^ #*^է ևէ**ԾՐ 1Ւրհա*1ա հր և 
•էէԼէթ *յ»^«4յրւյսծ4 է^*՚ւ «^րՀ#4» 41 յ^յ~֊ 
ն1րր նմա ^խորհուրդ ևգթօրԽ. մի 4քք»^ք յախոճճխ ար 
*րք**յա »*1՛ Ք^՚Ժ *••» պարաաաւհաա ևրդ^ 
մամս» »լ ամեքա շյ^ուՏ , ^6>րա էրթէ մեաոէաա 

* 
գագարևր աա.\ևլպայա՝ յքնլև հաա^*աայք**աք1% ^էլ 4 ^ 

հաւա*ա*Րյ*ղ*շ*0**թ|4 Խյ պք, աաՅեկ *զ*շ*1*Լթխ& 4^1* 
1Նւ ^*յ րյ 4 • # 4 •*^ա 
#41* հրկ&փշե 4 ք*/ կարԱԽպչ ա*ա*յՀ , <4«Հ ^ *ք 
փրկ~֊թէ*ձ * 

• *ք^ձ 4 Հ^«^14< ԼՔ&"* է^Դ1^ ք»» 
4 փ գագարԱր պայ* աաՀեԱլ մքԽչ4 յաթ մահ »*.**% հ* • Հա\պ$> յ**թւ աք 
յ-ք՞յ վերայ դ-Հ էա *.,+՝ ա%*փ . 4|9* ք հԽպչաա#* և Խթ* 
9ֆ ՀգՆ*աւթֆօձ * էէ յամԱնա/^ աք յաՏ1%այ% շաբաթ**. յա*Տ%ա^ 
^ռ*յ & յ*$Քէ\աքԽ **$ ՀենԼօյԱ* զյևքլ թկ /քէք ա*.աթի\**թք* 
պ*3*՚է ԺՀք* • ՚է-^՛ ^ ^ հ*&գ*ք*աա.թք, և և* ա*–ա*ձլ 
Փ*%աքհ**թ% > 7Հշմարկա **պպա*թք հ*ք.**յ խ*\*քհ**թէ կֆ աի 
*ք աք շաա աքկ *ա.ա*ել խէ&աքհհայկ պա\Հ1> և ա*ա*յկ՝ էրթկ 
•^քք (ր– պՀ* Հ. և ա*.*ձյ այ***. խ*քհքգ*յ թկպկա 4 
"•%4 V 4 **–Հ*պ* 4» յաք**յա%կ, Հ4«փ ք««ա1^ •հք^ՊՒք^յէե9 
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էւա-թք և. որկրաա/պութիէն ա%իս , տանգի սպթա էլ սան 
թ*քլ սնձքն գալի շյձ»ւՏ• 

1/^է պակասեսցէն պկստ էՏսր31ոյ 9 ւֆ\ ասեր ցմնրդ 
տալ տեգք այլմսնաւ.անդ չնկեա 9ի յ&ծ ղհոգա տա * իսկ 
որ թաղու, ղ&ծ և 9ի մարդկաաեկ ինղրկ , սլհէա֊ասսսք ե֊ 
թկ կտրալկ ած հոգալ &աա\քթկ խ֊րսվի տաք տել 
մարգ ակր և պկատ կ աո., տանգի ած աէւստեաչյ 
վնա * ապա թկ ոլ կ պկսա% տֆ աոնուր 9 տտ&ղի սա֊ 
էոաեաք փորձեաց գտել ղի աաչյես* որ սշ կ տել պկստ է 

\քթկ ՚ գսվկ գթկգլ մԽրդ յ երկ աո տո ք 9ի միտ ատ. 9ի 
%ոջն ղմեղս տո 9 և աղաչես» փա» ասեըէվ* վսաԽ այ 9 ծալ 
բայր • ^ գովեր ղիս 9 տանգի թշտաոակսն եմ* և ոլ 
կարեմ*տսձելյ |\^ա եթկ մե՜ծ մարդ իցկ քաղաչեա գած 
ասէրչով* ակր 9 ծածկեա ղիս էս փրկեա ղիս 9ի ղւավեստից 
մՏսրդկսն և. 9ի պարոալ.աեաց նոտա • 

\)օվորԼց»՝ պաչս հ* Հ հայևլ՚ի աՀպո/թւ օաար , ևթհ 
հ%ար կ% և ոլյոնձն է**կ% 

\քԹհ Հի”րհհ տել սա֊գ , մի կարծեր Տրթկ մեծ 
քել տանես գի սգաս» տա/եղի երանի պ*ո*§ սլ եե պկստ 
սգսր ոակաքե եթկ տեսաեիչյկ ած մարդ որ եթկ պարծի 
սիրտ նորա 9ի վելսսյ արտասաաց, 9ի բաց բաոնայ փաս 
9ի նմաեկ %և9էայ սիրտն որա իբրև գթար խիստ և. կ"քնշի է 

\^թկ * մարտնչի չնգ տեգ սնՏն տո վաաե բա ղու. մ* 
կերակրոտ 9 նեղեա վեա և 9ի նոքե իսկ 9ի հափ» 9 պապկա 
ղի աղաչեսցկ գնեայ և հացիւ. յագենալա 
ՆԹՀ հպր՚ր&ԷցԼ» Գհ-ր-^ց ք ՝է գր»ց օ֊ 

բոնն այ 9 փա. թաց իր աանելոր քել լսեսն » իակ եթկ 
աո. ժամանակ քնլհեէըէսնսցցես և ոլ գործես 9 մի վաաՆ 
պքեսրիկ դադարեր ՝ի հարբաներն • տանգի որ հարբա֊ 
նկ և քսկ և ստանգաեկ 9 դատապարտ կ գանձն իւր և 

I գավեսյկ գբեղ եղբայր ֆա գՀքյաձպֆճն , յիշիոյեա •». 
մաամայԽ ղիեղաՀԱ, 4 աղաչի այեա ղիա և աաաայեա* վաաե աիրոյե Խյ, վի 
գովիր ղիա, եղբայր, ղի ակար 4/ 4 րաաձալ ալ ղօրեքւ* ք*4 ^ *ա 
մեծ իյկ , աղօթետգեա աա. ակր և աաաայեա. ակր, իրկեա գիա ի գա֊ 
վա.թկ%կ և յաղՅէաաաձհայ մարգվրաե է 

* Ս-վարԼյա ղաչբ ալ հայելի օաարայ, և թկ կա/րաղա*.֊ 
քմի^ե իցե՝ ւֆ 4 ղյյայգ աեա^ես ղքարՏթգ « 

* Ն&ե պաաերաղմԼ օհԷ րեգ բկզ աքրա Հա վաաե րաղՀահաոՐ կե֊ 
րակր&յ, ղա* %Լղիստյե* Հրա ալ աալավ֊ %մա հայ , մքեչև յեաայ վաաե 
հայի աղաչիայկ ք#4ք 
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6«օ ւ*ր IX** 
խոնարհի , և ք սա/նկ յթսքնմանկ փ*Հ§ր /ծձգյոճւ/Յ^մ» ♦ 
իսկ որ ոչե հար ցանկ և. ոչ֊ ըփկ և– ոչ^ ատոմնգանկ եւ ոչ֊ 
խոնարհի 9 և ոչ դաանկ ողորմութ^% \ֆ օրպկս հիւանգ 
որ ցաւ գոչ *ի ստամղըսքան , բադում կերակրոց մասաւ^ 
ցեալ ոչ֊ ինչ֊ էրն նմա հաճոյ 9 իսկ յ/եասյ գաանիցկ մի 
խորտիկ և իէնգութբԼ ընդունի դախ և. կերէալ խո» «% 
ո.սդ2անպք 9 նոքնպկս և. անձն հեղց քձկ և. բադում օՏր^ 
գամ* ստունգանկ « ^քքէյորդէոտ, ժամանակավ պաակաււկ է 
և. թերրևս դտեալ մի ինչ֊ յոր&ց րտքքն և. հաձճց (3ուինմա 
4ւ աոնկ ՂՀհխ » ^ աՊէե նովալ % 

անկանիս *ի պոուեկսւթիւն 9 և մե՜րձ կ տեղքի 
մարտն յոր անկարն 9 ՝Է րաց գնա *ի տեգւոքն 9 ապա թկ 
«ձ ոչ֊ կար ե՛ս ապաշխարել* տեսաեիցեա» քէյւայք 
րո աչզթ վ>ո եքՅկ անկանի կամ*Հյ անցան կ 9 *ի նոքծ ասա • 
նգովևալ֊ սատանայ 9 գի դու. երս պատ2ՀաՈյթ երղբօրն 9 եքձկ 
*Հ 1րպթ4Հք/^ »ձոնէր գործևլինչյ |^ւ տևս ղգզքշ֊լևր պլր֊ 
տիւ. աո. քի չդատեըչյ ղևղթյայրն 9 Հ ՛ի րա3 կպ§ Գ 
%սքն սուրը, հոգին *ի Հլկն տ 

\քթկ՝ չարախոս վքնի երղթայր գեդբօրկ տատիի Հթֆ 
տերս մի ամաչիր %ի նմսԽկ և ասեր% իՅ-կ ա/գպկս կ 9 օյլ 
կամ*լ/լեա և կամ*ասա չքնա • եղբայր 9 ե՛ս միանգամ գՈէ. 
աապաբտեալ եմ և. փրկես» ղանձնգ և. գնա է 

* հիւյաիդանոցցես և. էսնգրեսցերս քխչ֊ յումորի 
%ի պիտս .րո և ոչ֊տացկ Հէեզյ մի խստվիր *ի խրոց 
րա 9 այլմ&մնաւանգ ասա • եթկ արժսճփ կի սաՏաւլհա֊ 
լանեցուցանկը ած գիգըոցին տալ քխձ % ^ս. գոցս դխ 
սմրա երիՅէք երետ. կարդաւորսլքմքտ են յապագս աոՏդչքք 
յուտՌտք» ոկք ♦ կատարնալիխոգթն ոչ֊ վաղվսպակի աս.^ 
նուն սկր յումեթկ ♦ իսկ մէիյր սչյասէրն աալքանչ խրէրանց 

> անկ անէ ս *Է պոոձէկ ու թք, և պ.կվի աչի և-ան ղիի ույ ր%աա 
կԼալ իի այ% աո. ար անկարն՝ մերձատար էի Հհքհք իակալթե , թա֊ 
դիաԼ 1ի"*կ*լ&ք Հ»՝ հնոայէր է անէրաքխն և *Է աՀաաք %աա 
րա • ապա թե "Հ ապաշխարել ալ կարևա ։ 

• Ե&ե չր»ր խօսևսչի եղրացր իզրօրե աաաքի հո ք «ֆ ամաչի սի ա *ֆ 
%մա%ե և աոասիս% աչյրպես էի , այլ կամ* Ը*.եսիս և կամ՝ ասաս. 
իս իա. ևս գաաևլսւյ ևմ՝, ձ շ*ր/շ* գաաևլ ոշ կար և մ՝* 

1 նԹե հխ֊անդաէիս և իձգրևսիս է%լ յոսմկի և ոշ ասիս, մֆ 
արամէր հասն %որա , այլասասիս *է մաէ • եթե արժանէ չիալ կէ «•*. 
%չցյ , ած հաա.աաացու.իալ եր իա աալ էնձ ղայն սեր • Այլ է^/« քֆ՝ 
աևա դէ յևրէս աեսակս ր աման և ալ ե գործ աա%ո*լ գսպսրմոսթէՀև ա 
ն՝Խխ ի պտ կաաարևալ ճիաւոշտ են , րեաւ. ոլ քնլ աոձսա.%յսսմկրե* 
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ումետ* ապա եթկ իւրովի էտ տայ) աոնուն որպկս յ*8ք 
առա թե ալ* ապա եթկ տկար իցեմխ և ոչ֊կարիցեմթ դոր֊ 
ծեր զչղկաս անձանց > քմեգրեսցուտ խոնարհութլէ՝ մեղա֊ 
դր^ւըՎ֊ անձանց հանապազ* 

տեսանիցնս եթկ ած առ. ժամանակ մի կամ* 
առօրն այ էրսւ տեդ դցթուՏե , 9ի ժամանակին յայնմիկ տա֊ 
մահնա զձեոա գործն » ե(3 էյ աեսսԽիցես եքմկ օգուտ կ 
տնղլէ պարապէր ա սղոխ , մի դուցկ էքնրձնալ֊կ նլտ տո 
աստ (է , և. վասն այնորիկ շնորհ նաց տնզ֊ ած զսուգն , որ֊ 
ոխս գք* նովաւ դտանիցնս ողորւ/ուքմ իւն • րւսհէԱէ որպկս 
սատանայ ւ/երձ ի էիսիէճաննլ մարդոխ փուքմէսյ կորա.֊ 
սանն է գնա , նոյնպկս ճւ ած բազում՝ ս/նգւսմ ւէնրձ 9ի 
էիսիւճսւհ մէսրդոխ >Է ձնռն պատճառահաց (՛միտ ապրն ֊ 
ցուցանկ զւ/արդն , ^ ողորւ/ած կ * Լ^արուցնալ֊տո 9ի տնոյ9 
9ի նէշյն էսռաջ/ւն բան ւիառաւորնսցկ ղած բնրս/ն տո , և. 
Գ նոյն սկսիր յօրհնոլթիլն ս • ոյ ճւ ի սաղմոսս ♦ տանգի 
ուր յառաթնսցնն մի ար տո յայգուկ » որպկս երկան էխ ոխ 
աղան զօրն ամենախ% իմ կպկա չյորնան Լմ կոյկա որոէէհ ♦ 
է/ասն որոյ ^ /առաջնա հանապազ֊ և. ղցորնաէՏն արկ յաV 
ռաթ տան զթխաէ/ւոյն տո արկահնք ղորոէԽ $ 

1,'թՀ՝ անսանիցնս նրևոյքմ ս կա Սահ էյ յ էսն ուրթս տո 9 
թանացիր ոչ֊ ածնչ֊ղմւոաւ դախ ՝է սալընջեան է | \ազմն ատ 
յանկորխի .բո ^յիշնա ղրլ նրնղման տո ասն լախ յ առն ե՜մ 
արդն օր 9ի ւիսղիւ նքմ կ ոչ֊ յառննմ» և աղօթ նա 
ռաթ տան զտուէ/ն , և կալուի և. բաղւ/նլոէի զգոյշ չէր ան֊ 
ձինդ մի ինչ֊ խորհնլուիա ղան ղիս է 11 * ի ածնր զիլին ւ/արգ 
զմւոաւ , թ կպկտ և >ի սրրոչյն իչյն » ւօյտմանաւանգ աղօ֊ 
քձ֊նլոէխՊտնթեա * տս/նզի զոր քքնշ խորհի մարդ Նի տուրն֊ 
թնան ք զնոքն գործկ ի գիշերի թկպկտ բարի թկպկա 
չար 9 էւ դետ քխ*Է նմքքնփ էւ յ որ մա մ դիցկ մարդ զքՏդխ 
յանկողնի, ի նոյն նստիքն շուրթ զնովաւ արկանելով 9ի 
միտս մարդոխ յիշաւՅն կանանց « ճւ են սուրբ հրեշաակտ 

և աղաչիսլյէ% *ֆ աւէւ*պաչքհ • քակ որթ "ձ ^քք^1 
յաոսմեթկ , 4 թէ թտնթ աայՀ՝ առյն% իթբե յԱց առատնաք, էակ 
յնաքհթհ և ակաթթ% »րթ դորեել կարԽ%՝ զաքն*** թպրնոցնհ , այլ 
թագում՝ խոնարհութթ և պաակաա. ա%քթ , 4 ոլ աուոզայԽ ևս կա թոլ 
Ժյե* աււալևլ ա^գօթևլ մէշա ւ 

> ՆԲե անսահն ս յահուրքս անսֆլ կ^Վ, քքգ,լ չնր գֆ ՀՀ *ֆ աոպխ֊ 
քնան խսբՀնսյֆս գաքե *ի մԼէ է վաւձ քի ա/Խ մահ ն հոգ±ոյ և կորուսա 
ամն%ախ բաթնաց • 
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պարակալ ՝ի նՀն իսկ և կարգէսգթ ՝ի պահնսա ^ 
նակերար. \՝Կ»կ յսրժաէՐ ասիրէրն ր/րէլիքսգրհօւրգր ^ս*ի 
աա.կ և ՝ի գիշերի՝ արի, ևգրաքր , ագօթեա սա. ած, գի֊ 
աէրա քր/ՅՀր աաւրր հրևշտակվ^» ար արահէրն գքքրղ^նպաա «լ 
աէ& Հ/ևգլ արիապօթէրա . և Հա յաաՕյավՀ թէէխակիք և 
ապփթակՀց հա քթ*թէ հէպածէրըՎ ^ ^ քքԼ«& ք^ւՏր. 
չԼաը/ե ֆքէ վէրրայ ևթ՞կ սաամևգաեէա և. դաԽգա^ 
գէա և ալյաաՏ*1րաֆ ապա գէաճփ ֆի հ^Խ հր1րշաակ,քֆ և, ա&Լ 
կաճփա *Է Օրան թշևամԼաթ» • 

|^3(ք աչ ա€%քա քէաՏասրհաւթք\ սպօթա հայ է արակա&ա 
աաաայէր ^ ւ&||ւ8աւ^ււ^ահւ ւ ^ > Օրան մարՏնա*սպապ, 
կանացԽ գան հագ և արականս * ասրս թկ >Հ անաջԽ 
էիասսսսկիա ։ 

1/^է քր*^ քէ* /^ձ /*ք Լպ**"ր 1 
րթճԽլթկ աւէրյէ /Տջլ /ւմ» Հևաաա գարծէյԼր* ապա թկ 
ալ գրկէրյար ՝ի փարձաք աՏափ% 

\րք^կ աէՏէԷցխ» ակր ընդ մէմեկաե կամ* /Տեգ Տրրխաաաար, 
գէ է գպ/Թ—կպթ9 ՝Է »Էրգ/ «&ւ^» աՈէրԱԳքհւ 
՝ի նէճ&կ. ևթկ իտյկ ՀՈ էփրԽքԷ էքքև գրփր ակաձ* Հթէ 
հաաա վԽա *(է հՀ% • 
Հրաաաաաաէրա՝ և պրսհէա քթէրլ ՝Էրաճիա յայաֆք, ար 

եթկնսափրխ ՝ի ձևսւագարձ ՝ԷխցԷ Հթա-մ՝և քա/յկ ժաաՐ 
ագաքմիյյ Հար » մք աա1րր կաաաար1րրքսյ պաակաա. արաՏա 1&փ 
աէրևա կամ* պարակաաէրալ մապակէա Լ ապա յաաւհէրմ*> 

պյլ աքՓ ժամաւ. և հասա այ գարարա ապաթքսքև • 

ՏրքՀկ ալ աավարևա*լ ըաա փղքաւ. փգթա* արյէրրգ աՏէաա *Է 
պաշտամաեկն Հթ^մԱկ * 4 /0&ֆ ապա չէրրկ աԱՏ> ^«է 
մէմևայև գպթէրյ Հա հագ և արակաճփ և. մարՏ&աւ. արա կաՏփ 

0Լ**փդա արաայԽա , քք > մար&աԼպաւֆ յայ1յա1Հ գաա%ֆ *ֆ 4 
Հ«քճււ^« ապա *ձ գֆաԼա պֆ *&**/& այխաաֆա> 

է աա%ձ* ^ աԼՆԽկֆ հո 4 աՍ&Խ #9* 
# <*է *»« ^**ր *■ «*»■ •. 
քՓԿհ՝ "էս֊ ~էՓ ՚Ւ **ք* 4 <-« % գպաքաա «>ք%^ք 
«ք*» ք>է »չ՚ ««խւ -է»ւ աավարէա պեապա-թքէէձէ ՛ի յապէքէ»> , 4 

ք~ր*“9 Գ**՚9* ՀԳ Լ*“ 
յաձաքսթֆ և չէրր/աւթք </աագ ՚իյագսթա* 

% ծք>է «ք^| քՀաայԱա, # յայաԽԽք քՀպա ք , խք թկ »ձ ♦*- 
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Հթ , կամ՝ թկ ոէ «ւ»էւ/* »«լ քա/ էէրաՐ ք*1^ %ա.Հե . 
#»*Տ$ք «0*8^ ք^4 *# քուկսԽկր էթկ էրքփչի» > 
"4*>* Բ%պԷ"» և. Աևպադխք քսԷցխԽ ըևզ^ ա/ախը , ^1 ^ 
–^*՜է ^3^ ։ ւ&սրմթւ ըո «(աք • քխգնւհձւ *»/**« 
ճ. յոբոհս ըո, քուչյկ աևկաԽիցքս ՛Է փորձսւթ՜ք և էպք՚դ֊ 
րկաըկս կևրակոպ», 1և ծաերսաըքա սրոց սպաոաւորևն ըկպյ 
ՆԹՀ * թախա/եձ1ճէ ղթէդ խորհուրդը ադսմրդիը, մի 

ծ՚ածկևբ փոաա է պյւՀԷնոքե սբաաՌրա փ*աա հօր ըո հո֊ 
գյևորքէ և յաԽդխՇսն էա խոաս. ըքմսպէ Ոքէթաե ծա&կկ 
*®քք 1խպ>հ"ւրգ * ախըաԽ պբրսՏէայ և ապտէպոճ,այ < 

*ր*»4« •* պտ էրմակ յ"ք1տւթրզ > 
յքէնսխպկս և խորհուրդը շարը կպձչթ . Լ որպկս քա֊ 
աաա որ ույոկ ղփայ*», նոխպկս և խորհուրդը շարը «. 
որակոձձքս պսէրասլ | \ր յար&կ զխորհուրդս , ՀսդՀա֊ 

Ւ"հ որեաեկկ ղեոոա, ււսֆարաաւսճէսլ֊ 
թ֊իլև այեիւ "Լ հաւատաս յպը պատւէԽլնմա ըպ^ 
խորհուրդ* ըո , նշանակ կ այո ևթկ խ&արհութիւն այլ 
ոէՕփո • ըոճպէ խտ&ոսրհաէֆան պամԽՂէկոևաե սուրբ և. 
ըա. ակոո/հկ , բոցը մխսխ պխկըԱ ունի յ1րպալոր % ||ա|ս^ 
ևթկ կարդասցկ մարգ բպորաէսրախ. ր»ձ, և.յայ%ժաւՐ 
փրթկալ հարցցկ քճքդ յադագս խորհրդայ խրոց, պոզ, 
*աաիա&փ աայէ մաքէքև , ւ6ձաև–&^ /34 Տ&4* ^ ձևաճտ 
՚Կ՚քՏ՝ է՞ք աոէկարսն,որ և բաց պրկրահիշգխ աո. ք ^աւղաալ 
աէաա– $ թկպկա աեսէրժաև և մևպաէ֊պէ ^ ^9 հարքէ&Տէկն % 

1/^է ր*» դկգբօրկ որ էրթաք աո. ակր, ևրթ և.կոպ 
աա. նմա քՕքե պապխ% պի աևաճփցևա ևթկ պքրարդ ևըմևփ^ 

քՀՕ ձկթ 4 կամ ձա.քե 4 այլ֊ փափա֊կ* 4 պարաբաա. այլ էֆպյն գֆ^ 
%ֆ մֆ աբբշԼա վամե պաաևրաղմթւ . 4 թկպկա և ննզնայԱն՝ մֆ 
յևՀ* ՝**ւ էր*ա& Գժած ♦*/■&*** 

* \քթկ\եպեայկէ% չար խպահա-ք+թ է յք ձաեկևր պ±ա, ա^աաԽ 
մամաքե խա$աավաեէրա գԽա հ❁ք տ» • պկ պւշափ և ծ-ած֊կքեւ չաք ք""ք^ 
հ^քէք . բազմանան խքնակթ և զաբանան $ է«. զպբ քքնակ «4 
ֆբբև 4քանկ ՚ֆ ծակկն՝ փախչէ աամամա/ն, այագկ* և չար ֆարհապսչթ 
4^ձ «<4^ • քք *քք4 ղյՒ"^" •Ա4* •հ/^պկէէ 
4 ձ«ր հր^^Գք ւ^ք» • "բյպր** ւհր^քք^» արաԳՐ^ՃՓ* 
և*կ «ք նանկէ , հխ.անզ կ ամբաբաաա. անա թթ * էք± թկ »ձ 
■ աաաա պաամԽ զֆաբՀաբգա է էշ«ձ 4 քք խ-նաբհա֊թֆ 
%(ա, զֆ խմնարհն զամննձաԱան ա**.բբ համազփ 4 մնպաւ^բ « Է/4( 
կաբգաաքկ ղթ դԽն թպ*բաԼ արոֆւ՝ 4 •«֊ V ^ր^Կ. 
4»քք«է ^«« աայե նմա պաաապխանքն • ^ ն»հա*. խափ 
՚ֆնաւ* պ/ն –ք էևբաշ գքէրբան ֆշալխ խօսնլաա քխ»զաամա±է թկպկա 
+*»•*& և «ձաբմաէե կթ պտ հա&ա*կթ** 
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ցկ հպթ* ՝ի յ*>րՅնոքս է ^ղջԹՒտ • “քք*֊ 
պէս ասա« եդրայր ֆ ագջթ իւթ սրրոց և ձեր ած ^Խձ ե* 
Արյլ սղսրաէեսցի որպես հրամայեր է 

1 քսես եթե սԽարգե պ* ալթեալև. գաք ասա, 
է/թց ու ցաներ եթե լուեալ ինլ իցեաՐ> այլ իքեգա ընդէ նաէա 
և դու ար թացս գերես* թո , գի ունիցիս համարձակս*.(3՝ի 
յաղօթս թո է 

գեպ քէխիցի ^ ծաաԽրս&այցեա 9ի կերակրոց% մա^ 
§ոո գամեձնդ 9ի վաաաՈոսկս էւ 9ի քամես մալմ&Ոյ 3 որպես գի 
յառաջ^ թսՏե գցիշելճաթեթէւասցի 9ի թէխ ե֊ ոչ աոեսցեա 
եքմւոյթս չարս է չիր որպես րագփատ ըաէխշամեարա ասս. 
րամեսարկոմն • եթե կոփե թեգլաաաաի, կոփեա դու. նմա 
ամեսփ * եթե րուոՏե հարկասեե 9ի թեգլկեքակրովթ » բուսն 
հապա 4 գոլ, նա/ա հեկմամի♦ եթե ձամեձրասցիս թՏեաՎյ 
խորտակեա գաեձնգ 9ի վաստակս աէաքԱեոյ ♦ եթե պար^ 
ասեսցե 9ի ա/եաախաւութ^ր 9 արա գարձեոդ իրս կամ* 
աոարագս աաւաիի մարդկաե , պողկա գի աեարգեսցէրե ըալ. 
.թեզ* էւ գայս գիտաաֆֆր% եթե սշ իափթ սպտա/եասյ խոս^ 
վի և. փախի որպես մարդ, որ գխւ6աարհութխ% աաիրէացկ 
2ւ գանարգութիւե I 

1^4՛ ^4ո> (ևՍ մձ/նուկ ես 9 փախիր 9ի գթաւայ որպես 
յսձկ • եթե 9ի սիրոյ ըմպես , սակաւ մի% և գադարէոա • 
եթե երդմամրւ ոթ գթեգ սպասչե կամ* ծունր ածեքսվչ փ 
էխեր *ֆտ երդմաԱե * յթմեգի յոլավ արկսԽկ աաոաեայ *ի 
միտս միայնակեցաօց հասրկաւորել գսպայս 9ի գինի 9 ^աՏլ 
գի գիտկ եթե քքեփ էւ կսԽայթ մԽվեէրե յաՕյ • 

\քթ ե* գտսՁփցիս յօտարութէ էւ ոէ ըեգուե/Տե դ»թեզ% 

1 Եթե ք*ա.եալ կ հո զւո.$Ոտե &թկ ոձարգեար և գաք %ս 
աո. Հեզ, յք Յո»–յաներ %մ՝ա թկ չոէ-եալ կ հ» զաքծ է 4 ք –քք». 
րեալ գերես* հ* . այլ ուրախոա-թթ րԽկաըյֆ* Հեա , 4 յաքեմամ՝ 
ցէ համարձակութիէւ% աղօթթ հո աո. ահ՜ է 

• Եէ*ե գես, ե* մաեուկ է3ե*, փ*փփ3ե* ՚ք գէեո֊ոյ քրրե յ*3քց * ե 
եթՀ ւփրեոցէս *ֆ էքարգկասեկ և րս-նագաաեսգֆա *ֆ %մաԽկ , աակաա. 4ֆ 
՝*աե* ե րաա-ակաԽ համպտեպշխ . 4 թՀ այլ ե* րոեագասեայֆ* , ե 
կո*ր թկ. երգափ3ե% 4 կաք թկ եոլԽր կրքեեսչ/ե% Հեզ, սոՖ\եթե «ք 
՚ես՚քեաՈքֆ* ՝Է%ոոա է վՀ»<& զի թազս+ք՝ անզաք զ.կր խարզաքաե% զեերո, 
Փ եեզեոէքեն զմաեո*.կ կր&ա^սր* ըմպել դքէհք,. Հա%զկ քֆաեՆ պայ* 
գՀէ գե գէեի 4 կթ հեո-աշույս&են զմեզ յՈյ . 

է \քթե ամուրս թել աշէասփ պթ 4 գագարկ, *ա ալ կարկ ոաուՆալ 
զհոոֆերութք. զի եթե էշե* օաար և ալ պր րեկաքքփ է#^1* # •-&*֊ 
•*•&** աԵԱաաա > •եոֆՀՈ ~եթե արմաեֆ կթ հաեգսլշեալեր Հա 4ք « 
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ա/ք տրտմիր, այլ&աա ♦ եթե կի արժանիդ ած աոնէր 
ինձ հսնդիստ է 
|^է ՚ ըմիօնիս 9ի սկր և տանիցին գթեղ^ի խմնար^ 

հա գավն տեգիս է մի տրտնջեր սցեն միպթ յ>ս է ա/Է֊ աաա% ^ 
թե և ոչ֊ այաՐ ծտՐ ասր ժանի » բանգի ասեմ* րեպ եթե 
ափշ֊սնարգասեբ՛ ճւ ոչ֊ նեդու.թիթ ծ. որ ինչ֊ և իցե գան %ի 
վխրաք մարդոյ ք բայց 9ի վերուստ յՀՇյ * հ *ր ՝է փորձ և 
4 ըստ մեր զար իւրոց * և. պք »ձ այսպես ունի, #*յլ 
ւատայ երթ 4 իրաւագետ 4 «4* է 

| //Յ Հյանապատ/է ուրեբ նստիա է գչյոյշ֊ (եր մի կատա^ 
կեսցեն գթեդ խորհուրդը բո ճւ դևն ասելով եթե ^սլ 
րիղթ նստիս % ճւ ահա մերժեաը ևս 9ի չարախօսու թ | |լ 
^ մարդկաևեք ճւ յասելցլ և 9ի խելցթ, ճւ աոնես գփղբր 
պաշտոն բո * *էՕ%)ս քմտաւ ածես ք 9ի բաց բաոնէսյ 
ած գս գես է. թի իլր ֆի բեն , և յայեժաաՐ ծսնիցես ՂՕ*էԼ֊ 
կարաաւթ ի սնձքնդ ♦ «յլ մոնաւսնդ ասա հանապազլ* ^ 

#քք 4/3 4 մար&ևովյ է սևապատ է եմ և. հապւովս յաշ*. 
խարհի աատամեիմ%ճւ մարդիկ կարծեն երթ 4 զէքարս հարցն 
ունի* տգիտանալովդ գի զորն ամենայն պիղծ խորհըր^ 
դովթ ճւ պղերդութքԼ սնցուցսնեմ ուաելովև֊ ըմպելով 
և. 9ի բան (քներքով* 

I յթ 4 երթիցես հարցսնելաաւ հարս փան խորհրր֊ 
գոց | աղօթեա նովս աո. ած ճւ ասա • ա կր, օր թ.լ հր*.֊ 
մայես քնձ% դիր 9ի րերրան ծերավն որ ասե ցիս ♦ րսնալի 
երս որպկա %ի բերսնոյ բո, տեր է լուալց գաաւ 9ի նման4 
ասացեաըն * ՀպաստաՕհեա զԼթեդ որպկս վեմ 9ի բանիս 
յալսմիկ • բոն զի վաստակ և ըւութֆ ճւ աղթատաաւթխն 
9ի խանարհա*ւթեն 4 ծնսնի 9ի մարդ » ճւ խոնարհ ու. թիլն 
^աւ4 ալմեալս մեծամեծս* 

1^4 * գ**յցհ աո. բեզլ եղբայր , բարձ գսուգն յերե֊ 
սաց բոց և. թպբո վնա 9ի սրտի բում մինչև, արձակես^ 

Տժ 4ՒՐաաՅք* , «ձ Հք ^՚ԺյՒ •>"լՈա • •թա^էէ "է հքէ 
Փ-Փ՚մ՚Յէ Գ փորձ՞Փէրյ, ^ շրՀ~յ փ~Ւչէ%ա և Գ հ^%այ ՝ 

• ԵԲե ե"շէպրե* *է սեր և նա*»ա.$ա%Լ% յաՆարպ. աԱրպա.^ Հք 
արաԽջեայև՚Ն խոքՀ-ա֊րգք # ա»ա ՛ի մափ՝ թկ և ոչ «Հ/*ք* արժաաւեէ 

*«ւ էր/- ^ւ. ՚Փ "լՀ 4հր +արԴ"յ 
թտնաՀբ, «^լ աՏէԽա/Խ յէԹյ գաք , փորձո^թեա% 4 #***ք 

. և որ ոչ աքոպկ» կարնԽոէքկ , %ա ոչ հասաաաք թկ է❁ն 
գաաա*.որ կ արդար % 

է \յԲհ գ "չ&ե աո. ^4է Խզրայր, •« *$®**պ– ե ղողր յԼրևոաաք ^ 
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626 ւ»րԱ** 
ցեա պթղրպցքձ* • է գարձեալ արկ պսա֊դե քէրեսպթ տա « 

տաեղի փախչքքե դևրև տեսաևելաէ^ ղեա սա. տեդ% 
|ք&հ ՚ խռրհռւրդ աէֆարտաւաԽոլխէեաե թախսճմէկ 

գթէրգյ, ասա ցգևն • ասաց ած% ասմենսցև պ$ րարՏրացաւ.^ 
ցա/ևկ ցաեձն , խոեարհեսցի տ |^ա եթկ թայւլյթաՀկ* 
*ել եթկ (աւ էւՐ 1ր* և. եՀէ֊ղած 9 ապա դիտեմ եթկ 
ըաւ եմ ա%եը*վ֊ ղխոևարհսւթի ♦ վասԱ աքևսրիկ հաա֊ա֊ 
նեալ եմ եթկ աաարացեալեմ յայ , տաևպէ ակր ամԼ 
րարտասաեից հակառակ կաք * * 

ք&ակևա ըԵդ ե-ղթյպա , ղքՀքձ /էք աՏեձթւգ, մի 
սրպկս գիշխանութիւն ունեչով֊ *ի վերաք նսցա հրաման 
աս03^" * պէ յթ գ—֊ցհ քւաք2րաՆաքչյ1; էփրա ՀՈ . քսսց է. 
րէրսզթ <ք>*> պահ էրա աո. ՚քւ չչոաըթ հաւ/արձակա^Յ-ֆ, 
հոգւովչյւ գաեձնդ ծառ աք կալնոցա և. փպթրադղփ»% 

1քթկ * աեկաևիցիս %ի մե՜ղս և դարձքիս *ի նսցաեկ է. 
սկսաեիցիս ապաշխարել և տրտմել գգռքշ քեր մք դաա 
դարեր ֆի արտմեըշյ և. *ի հառաչեք դք առ. ած մխևչև, ցպա 
մահուտմե տո, եթկ «լ փա~(մանակի անկանիս 9ի 
խորհուրդ դարձեալ* տաեպի որ ըստ աք տրտմա֊թիւՏճ» 
կ%որպկս աէթ են ածձքճտ որ սլաաև նմա աևկաեելչ 

Տ^որմամ տեսաևես գած որ եթկ ողորմի րեդ և ասց 
գդ$սւՅև անձին րլո , յ ախ մամ սատան աք արկս/ևկ 9ի միտ «ր 
Ք" /^ձ ՝է խցծ Ք"*–^՝ •""ԼէհՇ •&» Գ"Ր^ 4"է^ր 

և թագուո^Խս ՛է սրաէ հո մինչև յուղարկեոդես ղեղրաքրն • 4 ապա բեր 
յերեոո հո ղողր , ղի 4 այեու փախչէն ՚ք Հկ% ղ կթ է 

* Ե&Հ նեղեսէքկ զյլեէէ խորհուրդ ամբարաաւանութե գէւէն «/V 
րիկ, աոասշես ՝է մեփ՝ եթկ աոայ ակրն • ամենաի որ րարձրայոա յա, 
^4 գանձն, խոնարհեսյփ * է»– արդ. եթկ ոչ^դադարկոշեո աոելյէո եա 
թկ բարավոր կ , հավանի մ՝ թկ հեոփ եմ* յՏԱք . 4 ք|> «4^ ամխորաաս֊ա֊ 
% հակաո.ակ կաք տ 

* 1^1^*։ ^ ^*քէ. է>*–* ^^4 ունկն դնեձ՝ ոաայեա 
եեաԽքԼք . է/34 դայ ՛է խորհուրդս չսյս՝՝եթկ րարէ եմ* %ո, քն»*֊ աո. 
•թ" ամբարաաւանութք և ամիոխկ էս՝ թկ աոարյԽք էյեմ, ղէ դրեալ 
ք^է. ասա աո. դեն • ըւեայէնկն . կ% ակր ս ամբարաաւ, անէդ հակաս.ակ 
քէ ած աոայ ամենայն որ բարձա կաք , շնորհս աայ խաձարհայ տ 
^5"^^ ղանձն, խոնարհետքէա 

1 \յթկ անկանէս *է մեղս և դաոնաս ՛է նմանկ 4 սկթանէո լայԼ 4 ■(. 
պ*պխ~րՀլ, ^ է "Գ-ՂքԱ և Գ հաաաչեշոյ աո. ակր 4^. 
ձ4 ^ • «*«*«* /34 *ձ* *ք ք0(ք դարձևալ փութապես 
անկանէդէո • 4 ^անղէ որ ըոա էՕքն արամութէւն կ՝ սանՀթ կ անձէն և ոհ 
թողալ անկանեք^ ղնա % 
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հ> ք^յր գորեևա այսօր , կամ՝ էրրթ յասփր յպյս թ>չ գի 
■Հիէ.աեգ 4 * | *սկ քայ* ամէրնայԽ սանկ , գի ոշ֊թոգոլյյոէ. 
գթկգպարապևլև վայԼՀլ *ի յտագցրա-թէ սնաէ սգսքս * 
|՝ւքա ևթէք ԷմաՆայ մարգ ՀԽէնգա-թֆ աաոաևսյյի և.պս^ 
հկքսճմնև պարապկ ապոքժից գպջմամթ. աայփքևձթէ , 9ի 
նօքն սմիևւ կապշի փսրձու իժե 9ի ճակաաամարսփ կամ* ի 
ա&պ*գկսԽկ կամ* ՛ի դիւաց* ^րա/նգի սաաէմնայ յպքեժամ* 
ըեգ մարդոքև մարսնչի ք յսրժամ* մէպոգն մարտնչի րնգ 
%մա$ րարեաւն $ |||» տրտմուքժիմև աա.1դի.թաե գամենկսխ 
պգջաՀձ և. գիճարհաւթք հագւայ կ » | % յ*րմամ՝ §րթկ 
^թգգ&էւ%աէոիս,շաքէքիկթւ գթևՀարհէսրգյլևգևտիր֊ 
րև գմէւրւ*. այԼ՝Է նոքև յարա֊ցևալ^ կար յսպօթս և. 
գնա սակսս. թծշ արսատթ կգչս » Հւ նպթա ցրուքն 9ի ^թկն է 

\)իրէրա * գի"նարհա.թք և. գսպ,թսօսսՀՓյ*քժ, և մֆ 
կամիր աՏմրլմսնր ինչ֊ նիլթ 9ի խցի ^օս/՝* Հչաևգի յպ*֊ 
ժամ* ինդրիցկ անձն իրս քնչ֊ և. ոչ֊ գտաեկ և. խմևար^ 
հի ք էւ յաքեժամ* ած միփքժարկ վեա տսքք նմա 
քուՏէ • իսկ յորժամ* 7էաշակկ նա 9ի .քաղցրա^թ կն ա/ % 
ատկ նա գրեթկ և, ղհէմեդերձն զոր գտէեցեախ կ , է^յյլ 
նոթ իսկ գմՏարմիԽ իւր » գար ասեմ* փեպյ որ^ 
դեակէեթկ ոշատևսցկ մարգ գմարմթ» իւրիրրև ղթրշ֊ 
նավի եև գապխ իւր**գ~իւիր սսճեչովնմա հևշտա-թխՅէ 
էհճգև.*փվստրթչ, սակարկ ագաաիլյսրսգայթի^ րսճա^ 
արկաիՏտ • մարգգ մանաւաևգ աս. մսնա կ մարմինս 
մեր Հ սրպկս արրայ |^ա«յ^աւք պասաւիրկ ասեղով* մի 
հարկոներ րոլյմև զձեո ււՏակ ուրատ, , և մի տպրեր գմար^ 
մին սաար սա ոնց հիամևգ ու (Օր՝ Հւ ք**խ » *Փ 
մերՏեսցի 9ի <րեգ 2եսն օսսսրի և. մի ՀԷԱրեսցկ զթեզչեմի 

I յվ>ր1այէ* պադյաա*է–թքս\յա&%աքԽ "(”*ե ^^4. 4 4ք 
պխոոձվա ՚ք աաե ^ս/՛, պպե* ղե յթքժաՀ^ թպ^Խսմք *&*& 

ք Ա և.պլ քԱցե՝ հաա^ոչԽպքէյև քաոՆորրհԱպի. յ^ԼժասՐ 4Է֊ 
թֆքԽքեպՀ խո. հոս ք և ապյպխ|ք.4 պքոաաուոՆէա. և յոր+ամ՝ 1ճո֊ 
ձ“4է սեյ% » յ՚զիժոոր սսԽպկ "սԱՆայն 
4 խպոֆն խք֊եա* Այլ 4 քաջ* ոաեէՐորգեակ» 4/34 ոյլաաէքո^ 
տե քաՆձ,^ Հա*4 պթխոՀ՝ ոբ և սմէփյկ ըոա կա֊ 
4այ %պա*9 %ա ոչ֊ կոդՀցԷ ք*ք* «4&. V յ-ծյք» 4 
գմէցՀ գկւափ» որաէ պաաՀրոսէֆ% (&գ 4կ՝ •ե&Խ** • ^ “– 
փսաձր^ֆ Քո^կուքե հսաակթք ։ (կոպկո 4 հպքք* Ե**հմ 4 

4 կպ§ե* պձ1րոա%Հ ՈէօՔկթ, 4-Փ «4ք2էո^ ՚# *ա • 
ա$մհՓ *ֆցա–ս 4ծ# . 4 4քք էՏքրձևպէ քէ 34*.1ր <^|» 4^^4. 
է^սյկ Ղ&ե<լ » ^ "էՒլԳ 4 *ք ^էիպ^Ա ^ 
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ա֊մետ բաոՏևալ ոքխ 9ի ք(խ*ք րտ֊մմկ կաաՐ ^ մէրոսաաց 
կամ*յաևօթոյ հանգէրձկ է էս մի (խիր %Է .թոսն աէէրձՀյպթ 
9ի կէնգաեութ էո/ե ,ր**ւմ\ և մի տար հսոՀխցր մեէհկամԽ 
«ր ոչ֊ ոսեիցի մորոսս % և մի 9 ի %ոքհ քակ յէկէղէցսա^ և 
^ի յՈրմամ* գայցկ յօտարա, ատ տ |^ւ մի ծիծաղիր քխգ 
մանկամե ք ղի մի կորիցկ անձն յշա * էև ւք1 մծրձ 9ինանըս^ 
տիր և մի գնար քԽդ նմա , ղի մի հպիցիթ Հիդ միմէանա. 
Լմի * ի պկտօ ջուր հծղրջյ նատիցիս ըԽգ ասյլոսմէթ ք 
ղի որ7(շմալւիտ պատկանողն կ* ամՏսշկ գրէքմկ և. յաէփձնկ 
իւրմկ է բաղամի րամահէալ^ ղայաափկ պապկա 
նկանս և» յոչքէեշ^ պկաա համարէսղս , անկան 9ի ոոցանց 
1ի մեծ խորխորատ» էս կսրէաե ♦ րաեղի մէծամէծ չարիր 
*ի էիպթր իրաց սկիղրճւ աոնոսե էս մծծ չքն/Տ* • ղոր հէուի 
•ոարցկ ած 9ի ծաււա/ից խրոց, և նմա փաոր քճպ 
հար և աարբ հոգսոյն յաւիամրաեա յասիտէրնից » ամին • 

6ԱՌ1ԱՈԻՄՆ ՀԱԻԵ^ԱՑԻ 

էճրքԳ հէ տն& "&քհ և դյհէէրաց 
ձմևրթ և ահագթ, հօղմձ^ յէսյնժաժ՝ևքևևսցֆյ-րթՀ*՝ 
էթկ ձր կառ. արմատս և Ար աշե կաաւ , ացապկա էս մարգն 
«®# * աոնքով Հարհ» ՝(• հէպսքք* . և. յա&Հ 
ցանծլ ձմէոնայքքե փորձուխնցԽ ք եւ փորձէլով^ մարգ ոխ 
յաք ՝Է չարկն , յախժամ՝ 1րքևՆսցէ ևթկ ասւ արմԽթա 
յաոտոսածակաըթ , էթկ 9ի պատոսիրաեօ նարա էկաց» 
էս կամ՝ էրթկ ղչիարհմև աէաոն հաատաաամև պահծացք 
էսծթկ 9իսկրնարա էկաց,Լ՝ինմա աճծաց էս 9ինմն 
կատարնղաս % |եա^ սակախ ար էր կրաղ որձն կ , կոաֆ 

•% ի կնանալ. և Հ աայնա հ֊+»յր ձնձկան անմնր**ֆ, 4 ձքյնկն, 
Փ$*~"Լ ** 4 մի՛ *ի աանէ Էւ 4ք նֆկաղնսէյֆ» ըԽգ աՀմկք* Լա աաա աւ Լէ 
ը%ք. մ՝ա%կա% , ղէ վք կորաւսցկ զթէոլ. 4 ՀթնաացԷս ըԽգ 4 մք գեաա, 
$Լս ընգ %մա 4 *քէ 4ԼրձԼ%ար *Է նա • 4 «ք դարձն ալ* ՚ք նաանլն ^ *կ 
կարֆա արահայնէ՝ անայկ ոթ ղյթնդ, այլ և աՏաչնլ պարա կ ^նդի իրզ, 
7(հ ձաաց * ձնէւայան պայաաաֆկ իբրև գիպաաձա, 4 ի յարա, 
*փկ փպրրկաևէյ հաանւրաԽ և անկան 9ֆ մնծամեծ՝ չարֆա 4 կարկասն իա, 
պաա. • տանդի աձԼնայԽ մնծաձնե Հք(փթ ի փպրոսևցն ակաանֆն 4 ապրա 
ա*նն 4 մնԽա+Խա չթփյքն * արպկա և կ հԽայ հրայ, Հ ի 
ական ալ ձնկանայ և կէղկ դա ձևն այն նԷ±թԽ « Այ^ 4 աացկ ձնղ ակր 
Խկ% մնր դֆաա-թֆ և մէա* րարէ» յնրկխղն % 4 *ֆ դորն* պաաաիԽ 
րաեաց նորա » 

□ւցւէւ26ճ Ե;/ ԼյՕՕՉԼ0 



8Ա1հԱ»ՀՈԻՄՆ <Ա8ԵՂ>Ա6Ի ա 
գամենայն սուսն և. գոոտսն 9ի կատարեյովթքքա և ^ պ/ա**, 
դարերով թի քաԼՀ €է*յսէ^ես կամի գամենայն պք աաւ֊ 
1»#ւլ խորհս ^ սուրը հոգլյյխ , փորձել֊ և կատարել 9ի 
քաջին $ |^ւ որպես ոսկի ք****է ^քկիք* խաոնեաէ եւ ապա 
|քււ^ **հք9ՂՒաԼ, յստակեալ պաչի ի հոպպցն , Լ դար*, 
ձեալի րովս անկանի մինչև, սրըեսցի ք.աք մստրեալ և 
•սպա յայնմհետե աոնու գսրստկեր թագավորական և 
9ի շահավաձճաւովթիէն երթսչյ և 9ի գանձ թագավորի 
գնի, և. նախ^աՍ քկդկդելե֊ քնտրեէ գսսկքն հալեր սն* 
տգիտան 9ի գագոնաց ^քկթէ ֆփ#Խպյ այսպես և (անձն 
մար դոխ յերկրավՈրսս գըադեալ լինի մեղգք և, խաո.֊ 
նեալ 9Է չար գագանաց կոխ ♦ /ակ յորմամ՝ 9ի սուրը հո*, 
գւոխ իրով մկրտութՆն լովասցի է նախ աոնլով֊գխգրհո 
հոգվոքն սրրոյ » և. 7ճմնաչել գինքն գատեալի չարեացն % 
ապա 9ի ր»վս փորձովթեանց անկանի , գի քաք սրըեսցի 
յամենաքն ադտոյ ♦ էս յայնմհետե գսրստկեր թագաւո,^ 
քթն երկնավորի ընդունի» և. տպավորի *ի նմա • և. 
յ*քմ քաք որը ե ալն որա ք բարի և պիտանի տեաուն իվ^ 
բովէՐ չինի , ե֊ 9ի թագավորական գանձին դնի յարտաքո 
Ովթեամէն երէլնից է 

որպես թագավոր թովղթս և վարկս պաաովոց և 
փաաւաց աո. ոմանս գրեսցե% կ՚հԷէՀՕ՚Լ վնոսա աո. քէէտն , ե֊ 
թե *լ երթից էն որ կոչեցսՏՏն , ոչ֊ (Խչ֊9ի թղթոցն կար֊ 
դաէ2յ եպև. օգովտ ք .քանդի 9ի փաոացն գրկեալ֊ գտան 9 
և ղմահ իւրեսնց աա^ ըեր/Խ յաղագս թագավորքն 
ձայնի չյսեէԱ և գփաոան արհամարհելի, այսպես և. գաս֊ 
տուածաոյքն գգիրս իբրև թովղթս գրեաց թագավորն 

ք և հավ աաացեալ նմա լնկալյյին գխորհս հոգւոյն 
սրրոյ. և. եթե ոչ երթեալ֊ աոցեն ոլտ կոչեցաԺն 9 պ֊ 
քնլ ունին օգովտ ի կարդալշլ ղգիրն , այլ աուաւել ևս 
դատապարտին » գի 9ի նոցանե ուստան ա»անել գկամսն այ 9 
և յոյմ արհամարհն ալթ գեա% մերժեցան 9ի մեծ թա֊ 
գաւորեն յամենեցանյյն այ % 

(“99 պ» ՛ճշմարիտ սրտիվ քհետ երթ այ > գամե֊ 
նայն /&չ ուրանպյ > նա և. գանձն ևս իւր 9 և գմիտս ըևե֊ 
ռեալ ի սերն նախապատովեյով֊ ր|\>ր քսն գծը֊ 

է* 1Ոէ1* 4^յ^* 0՝*|*. քէ**»լ Բ»4 ահայքե էհփ 
է*Պ Հ՚ծ՚-յհ > պարէէևևյան «§լ յԽյ% 

180 • 8ր– 
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նաղթխ-ք և պէրպչարա և պՀքե և. պարգէա և գապշակիցա և. 
է*հքհէա ՚ ՝(»“*^ “4 “4^* <ք »(4 
քՀհրր 4-4* ր%ր կամ՝ 4-4՝ ք^* 4-4՝ «.֊ 

կամ՝ պորդխ կամ՝ զագարակա կամ՝ գաա%ա և. ք$1րա 
գաք խր, ալկ խ արժձփ, գաքթպրվՏխ այ Հարագև֊ 
յաէ ապգք մարգ կան՝ արթ կաէմթ> նմծ» հԽաԼձրլչ |^. «. 

*ր V 4*Փ ***- «4*^ /4*» "է–1ոս"3ծ •&&* Լ ր2ր 
Ւ»էհ“ ւ "ր&ւ յաէՒաէ>հ Է* V •& 4–^ է^ւէ&Փ 
/։հ <*լ4ր *8ր*4* –&~րհէ”> *Ձւ.յա*֊է*&*&*՝ ||ր4* *- 
ցաաատևա^էԽ աակյր. յաԺաքքհ^" « 
1ք ա*& աէյաարէկ ա*. դա. գքաալ Հա ևևկ գթփ խՈ Օ^էր>ՀՏ> 
«9*ձՔւ վսգթսա աակ • ^ &4 պՏքաափաԱփք 
արրպյա-թ-խՏ^է աակ 11՝4 ^*4 *4|®»* ^4 «*Հ1 ՏոՏե էմ՝, 
ա/Խդկ.էգարաճ1ոաքԽխՐԽգԷքԷ»ևնյաէփաա^յաւխա1րաՏա 

□ւցւէւշտճ Ե;/ Օօօ^Խ 



ՄՆԱՑՈՐԴ* 

յհրկրորդ թարգմաԱութհԱհ 

ԵՐԱՆԵԼԻ <01% 

8ՈՀԱՆՆՈԻ ԱՍՏՈԻԱԾԱԲԱՆԻ 

«յըւօՆ ԵՐհտաարԳստ ե*լ*ար8* 

Ատ։ 44 »հհէաժ* քի 4 ւէտէ 
%ոցա աաո կամ՝ սԽգ , տյլ առաջի հայել պարտ ե • 1ւ քի 
բագմաբսքևտւթեեե հեռանալ 4. գծած գյէեսսփտտ, և. 
հարկաւպւ կ1րրակրւէվթ , և. րո%*սի յէսէՈրՆախ ըՕչից • |^*4 
գք&ի եթե 9ի պատճառս հխ.աեդէռթ եամե /քեփ՝ սակաա 
ա֊ագոքև փաքե արամկթփ • իսկ բանս երկիւդքու և ցա^ 
ծաՏաէ\յռսւրևհս9պիպխֆ% պարտ ե ՚ելկրսեր Լ 
սպասաւյսր եղթարց մերտյ» ե սլ բաեալէ– սլ ղմիյաև^ 
դամօց մերայ առաջի մարդկանց Լ մք մերՕրԽալի մար^ 
ահԽ օտար * իսկ 9ի համարձակսսթ Նց պատրաստել որպես 
$ի մտհուսճե • |/ւ ո&ելփ/արս պարկեշտաւթքԼ» քի մի 
հեռասցի 9ի մք^Է գօրէռթի և օգնակսիսռթք՛ արարչքձ» 
մերոյ. իսկ եթե ննջեօցե 9 Հթ տեսցե փա* է գք*°ի* 
սլե պարտ արկանել առաջի էեսրգոյ♦ 4. եթե հագայ 9ի 
վերայ սեղս&ոխ % պարտ ե գառնալարտպթսյ սեղս&ա/Խ 
՝ի ձգելգխօխ է |\սկ գկերակսւրս Լ քրմկեչիս հսՏպար֊ 
սոռթՀև պարտ ե աոճաա֊լչ ե սլ պարգել գձեռս համարդ 
ձակսւթթ առաջի եպբարբւ ^սրս եթե հանդիպի պթ օ֊ 
տարական %ի սեղանն ք մի սԽգամ* կամ՝ երկիցս , ե թե 

* 1» ձ»»է&«»ք*ք«&ք> 4<ր*»ք *աՀա\այ է է*– | աա , էք^ք*» 
465* "+՚"հյէհ՝+յ *ք Օէքէո։»-^ 

րէ*ւ8*"ւյ«»*« յ^Լ 509 • շ-1» փ ե*րԳձ*ա 
րարևկարգ-ա-թեաՆյիա/ևակևյքէա^ւ 0էէԱ»\»9 4ք–յ • և ;՚^1ա 
Ի-1 *է՝ *՝*+ • * • 530 • *՝•& Ի. ք^յ ւ^է՚ք 
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առաւել֊ ևս էրիցս պարտ է մեծարէչ քիսս վամն ^ 
րակրսց , և այլ ոչ֊ ևս տ |^<. եղիցին պատրաստ ասզխ և. 
ձեռքն և զցեսսզխ և բերանն 9ի խոսելը ՚ի սեզոնն անդ 9 
և յպանշելյլ ևս արգելսւլ* \*սկ 9ի մե*անել֊9ի խուցս 
վարդապետի կամ% աշակերտի և կամ* սիրեյւոյ» յպժ 
պատրաստել֊ պարտ կ 9ի Հայելը յընչից *ք կտյ ♦ և. 
Հանդարտս*. թ եամի պարտ ե բանալ և փակել֊ ցդուոն* 
զիւրն և զընկերին տ ի ճանապարՀին ոչկ պարտ փա 
թալ չառաք քան զաւագագոխմն , և եդիցի Հնազանդ 
և ունկնդիր ըստ ամենայն իրաց * | Կ*կ *ի ստանալը ըն֊ 
շէց ամենևին պատրաստ, ճւ յաշխարՀական ի զթոսա֊ 
նաց | զի մի լէցի ծառայ սատանայի • Լս. ուրախութի 
խօսելընդ ամենայն *տ ք ճւ սրբութբԼ Հայել֊ընդ ամե֊ 
նայն ի % |^լ եթե մեասցե եղբայրն 9ի "ճանապարհին ֆ 
պարտ ե կաԼ մինչև գայ ♦ և սր աաալՀԷ կ , Հիւաևդին 
պարտ ե ի/նամ՝ տանել* |ք«. աչ֊ ե պարտ գայթակզե֊ 
ցուցանել զեզբարս ըստ ամենատյն վեասուց 9 այլ Հանա֊ 
պապ֊ մեյյլ եղի ցոլք պարտաւյպյբ « և զամենայն իէմնարհ 
գործս մեզ֊ կ պարտ գործել ♦ և ընդ ծաղրական թանից 
ոչհ կ պարտ ժպտել և ոչ֊ զատամամնս թանալա |^ւ 9ի 
խոսեխ ընդ կանայս պարտ կ դարձու.ցսմ*ել զերեսս և. 
ասրս խօսելյ և պա/կս յպտգպքթից սատանայի 
կ 9ի նոցանկ ՀեռսՏնալ և 9ի տեսա-թենկ նայա մեկնել^ 
պէ վի ապականևացի բնա.թք ՝ի չար ախաից > |,«– 
պկտ և տորթ իցեն կամ* ազցակակթ ք պարտ կ Հեաւա֊ 
*«է Ւ “ԽՀք ^"Յա յօտարասք. և. ՛ի էֆասղատ^ք 

■ "ք՞Ժւ. է-ր– է • Հ* հավսարի ՝ի օիրաքմայ, 1/է 
՛ի հաԱարձակու(3% ՍաԽկս/նր և. չԽկևրար ևս՝ սրպկս ՛ի 
սատակիչ֊ օձկ պարտ կ Հեռանալ զի մերձավոր սատալ, 
Հ***քի ե Համարձակս* թին և ՀեռացսւցսՏնալ յայ ♦ և մի 
^հՒտէ6* *1 ՒոՐհՐԳահծտ և հ-ՊՀՈ^հէ՚Տ մսձկաՏդ& և 
մսԽկագայվթն % |^ւ արդ սր երկնչի 9ի աեասնկ 9 խաղա֊ 
ղեալ կ 9ի խորՀրդոց և ադթատ կ յընչից 9 և ոլ արձա֊ 
կկ զփիըՏնն ըստ ամենայն պատճառի ք և Հանղարաաւթի 
կաաարկ զգործմն ֆ և 9ի Հրեշտակ կ սրսՀպանոդկ իւրմկ 
պատկառի , և յերկիևվն այ մնայ * |* Հւ^լ ուտել֊ և ըմպել֊ 
ընդ կին մարդ մի յանձին կա լքիր ք թ կ մեռանելևս Հա֊ 
ամնիցկ ♦ զի թկ ընդ մայր և ընդ *րրյր վ*աղյյրոլթեամի 
կերակուր և ըմպելի ճաշակնլ և մարմնական ուրախու֊ 

0ւցւէ՚ւ26ճ Ե;/ Օօօ<^€ 
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քէիմե ասածտԽըՎՀի հէրշասէեաքե , պապկա քէկ չիթ ատ պատար֊ 
աաւյպ/չ պի ըեդ մայր և ըեդ ՀՀքր կ , վամե սցատրիկ բա֊ 

՚րսդթ կ տէահոս ՝2ճտտշակէրը թան ըեդ մայր էս ը**դ թդքր 
ատցտտատքիսի կերակուր ասոէրլչ ^էատբձեալ բարսպթ կ ՊԽիևլ 
քի»գ վէշապի%աթաե թկ 9ի մի տտճտկադիե ըեդ կդբօը է |^ւ է 
թկ կամիցի պիտ ևպբտս/րև պյ յսսւաիադկմ՝ կ թան դթեղլ 
ստսպմոսեըև. կամ՝ կտատՏտբ կրկնել^ քոսը նմա թաաըյրոսքՅ-ի.» 
էս կամ՝ դչիպոմե ստտ/եձկլ և մտզթե ղած օրհնեչչ մի կալ 
հակառակ, հարատաակ չիր* |^ս– մի աաստ խոսել էս 
կամ՝ եբտխուլ յսՏեոմե տեառե > և֊ մի բամիաաէրէ և մի 
դըկկթ ♦ «ք^լ կսըհ՚ստեևա պմարտ&աւ որսն 9 և. մի տտրտտկասև֊ 
ցաւյքաճտկր ղմի*ի հօգէստտրացե տ |^է քի դաա մի տէե-րձէրետպր», 
պւլՀամիյևը • թկպկա և ա/եմէտլ իցէրս , ատըպկա ղսրտտրտտաա֊ 
*պ* կա9՝ 1^– ոշ,կ պաըա սիրեչի վխել իշխատԽաց * զի ո֊ 
ըպիլի նոթանկ արժա/ե կ 9 թատճտպի մե՜ծ պագայթ են նալ, 
թա էս տտրաատտե գատՌրնէրաետտտե յատարտտկտտէեատսթի « էս պի բա֊ 
ք֊Ոթ կ արկտտ/եէրլ 1ի բեբատտե թա կտօքծակաՏա հքոյ .թան 
ղՀամէրղագօքե կէրբակատրա իշխտմեաց է եպիցիա ոպար֊ 
մած յամԽնտտտյեի էս ատրսշէալ չճտտտսթբ յամենաիտկ տ |^ւ 
էրպիթիա պաարաստ 9ի բաղմախօսէռթֆ, ղի նղթա շէիոս֊ 
ցտմեէրե1ի արակ թատստ/տէկ պհոգէսպտշարժմանս տ ի միա֊ 
է,արոսթ% բարկացոդաց փավոչիլև ղթըծաեէրլ, Հի մի էր֊ 
պէցատտթ և. մէղթ բարկացողդ » էս խասարէրացին ոգիթ տէէրբ 
քի տէպաըառքմՆ և վէրրաացի 9ի մկնք հոդին սուրբ և շինի֊ 
ցիմթ բնակալ թիսն չար ախտից % արտ ափ կ դարատափ֊ 
բանա էրքմկ որսհեատցատւթ » միաէսարխէթ առ. ակ ք և հոգի սիյ 
1ի աէևտլ բնակի $ 

ԻՐԱՏ* ՍՈԻՐՐ ՀԱՐՑՆ* 

Որ էթ. խՀհՓ ՝|%Փ % հա*Հյ է&*հ սսւպթթ՞ւթը, 
յքստռաիԼ թստե ղամՏրնպչե պխաեարհոսթփ և ղհամքւէրրաս֊ 
իմիսն էս պկրկպէեաէՏաասթփ արարատի տաատնաչյ պի 9ի արս֊ 
աահել նկտըտսէէ 1րցե տէք աեղդոքշ֊ չէցի* ըոտո ատվեմ ար ա֊ 
Տ»կն 9 արգկակ , էրթկ դաա ծաաաոքիլ տ1րտօսՏտԳ պտտատրասա֊ 

* Աք»«2|^ /««V այաք փա^ կարդֆ արբոէ֊թՆ պաշա&կիշ 604 « 
Ղք^ծ* է |1ր– 4 Դ •ք 8*1“ք« Ի»յ էք|քքէ էաձ, ֆ »*է»լ > հ». 
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սմրա ցա/Ա% յյթ տ^§«փէ փորՏաԱսց «|^ւ յարմաաՐհամԼ 
քէ1րր»ւթյա յաղթևացևա փար ձսքհաց պդ ^նէրրթաւաա կամ՝ 
յարաատթէ սա և կամ »ա.« ծղթարցև էքշակ , քտ^> >6 
՝ի փաայէ մարդկսձէ համխևրե-ր, այլ ՛ի փառս այ* վամ* 
պէ ՝ի հագևպ» Ճ^ՏաւիՅ-է-փւ էէէաքվե Հարսրաաէ.թ իմեկխ և. 
է&րծաբա*աւ.թֆբ, պտ աէայատամրև-ցոլցանևն պ$ագթ,յայ, 
|| •Տ^րԷհ ք«քաակար աապթթաւթ^յ րայճ հ"Հ– 
•քՀթ»*• •ԷՀԼհԸ^-ԹՀ I– * 
«IV հսր^աէ–"Րաքշ/Խ է% *֊ էորև”է,աԳՀ&թ. »/▼*» հ. 

ՏրԽածփ աքաա* հպարաոէ-քՅ Ն կամ* ամխորաաէ-էսԽ**., 
թ-էրաձէ կամ՝ փա*այսսիրոէ–թէ . պ/լ յ"ք**ց խաղաղա.քմխ% 
և. ակր և հսաաաաաւթէք հասաաայ, որ կ ք*պ>գ 
4ւ նմԱեաթք <Հևղր*–թ ևօծծ* , Որաւմ հաճի ած և. 
հանգչի և. աայ շնորհ» աոաաապկո և գկծաճտՀ աւք. 

*մ*փՅ » ^ ք^*» էՅրր^Թք ^ գկո^աձէ.թի արա. 
հծլ է կևնաւքև յաւիօէէ&փէյ հաամեէրլ, ըեգ քէեկծրա կաց, 
յկք&գ ճշմսրիաա I ըեդ մքա/սմեակէրացա, պի՝ի մէմև-ա&ց 
շթծայթ» աիրաՀէ ^^րիաաոաի ♦ Հ~&հԷ եդյսսյր յևղթպձ 
փգնևալ իբրև* գթաղպ/լ և պարօպևալփ ըստ այեմ՝» աՏ* 
բՆակևցսսրսնկ էէէիտկրէնս 9ի ասճն 1Տց • էս է/3^1 աք 
էէրկսս էս էրրէրթ ժսղոՀքևաղին յախան իմ\ աեգ 1ր*Ր էրա 9ի 
պ>2ի *եացա է (|քք գ^ագանդսսթին և* ղակր աՏփե գքէր^ 

Տ^ք֊յ ժ"ր"3 4& *•֊ ՝^՛ "ԲՔ °րթ*“կ բարի 4– ախգր 
նաիածկարբ չինին մարգկաե ,ըաո աքեմՀ տևսէքէրե զգործա 
ձէրր բարխ, և փաւսսւ*ր1րսց&Խ գՀսա/րն իմ՝ որյևրկթա է 
1^ պո&արգ և գյաքթակղէալծղթայխ ՛ի Տ1ոձ հոգևտգծ 
իտրաասս 9ի պա տա. ականս հսնէրալ բէրրաե էՏյ կսչևսչյքն* 

աաա^նսրդքն պարտ կ ար թան էս զգաստ Անել 
տան գամերնասյն ևգբայրոսթքքն , էս էՌրեաիտրհաւրգ 
էս ևրկայևաէֆա , հայևլոէէ 1ի եսնրսսթբ պաշտաաէս&Խյար 
կափրգէրցաս է |^ւ սբպկս աէէրճ՝ կ սնաՏէն , այնպկս էս վա^ 
քապխ պարտի &ձ՝ ըթևլչ պէ է/թ սնապղայ էս անկարգ 
պահէրըՎ^ գէրգթար*ն% և հսբարտացէրալ իշխանաբար փա^ 
րիքի Ը*պ նա>ա» և խրաաւցէրալ Խպջարւխ ՛ի չարաթաիւ 
շևպա.պ %պրա էս յանգասթ շ*պէժէրրշք յնդնսսա» օցաէրալ 
9ի %մսնկ ոսաբքն պսնհնսպանդասթքն ք էս շչԷաթմաՅկթ և 
պաէւակաոսՅե ևղէրաըի ւք^1 սատանայական իաւովսսթք. 
էՏցին %ևքնքն առաջնորդն և քտւովարարյն քնգ իսր ւէաազ, 
ն Խաբին 9ի գարե աասանսայաակաև էս 9ի կսրասատ յաւիտէր*. 

□ւցւէւ26ճ ե7 ևյՕՕ^Լ0 
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նհ՝ Տ*յ՛ ձ“ք ա*աջն*րփտ տալ միայն պթՓ քք^^» 
այլ և րապմաց ք$&*է պաաճաու * իսկ րոտի ատւաքնպտգե 
թտէրաքե է րապմսոյ ($***(* ատւիքմ տէրկուքմ-Խ , ^թոԽպի հատյր 
կ և գթայ ՝ի վէքհք "քՂ^-Ձ և հ”ք“էք հ»ք^"Տ 
նսչյա ♦ տքատան պի ա&ային աևոմև ևտրաս ֆի վէրայ քասր « ըաա 
տտրտ»սւք՝ սակ աաատեաքե • ըէտկաըտտ դրոգին սոսրր, պ*աք 
ապապակէրտքթ արրայ հայր* 1| ասն այսորէկ թտն կ աասլ, 
ջթ* յէ^^յ^Տ»* պ* ուոաւտյտսսկ ատՌրնէրրոսն պՀՀրաասևա 

(յ*"րք» Որ—րՒհ հ՚ՀՈ&Գ հրամաեաւի» այ պար՝, 
աք» ալ ք»եշ թկրք» ա,ն1րչ> այլաաեէրլև. ոսոուտյաեէրլ յա« 
մէրնաքհ օրկնս | պատպկոպի իւր տքարլյխ և. քսրասՏև տֆապկս 
յէցթ* էս ԼրԱրաչյթ» ♦ և այն իբրև, պթմ*ր յէրէ յարդարոս֊ 
քձիսնն աճ1րրուչյսճ»1րլՀեա է և. պատՐ աշակէրրաէրտտտըէե 9ի 
նսյԱե դարձուատյկ նմոԽոտփ \է |^ւ թտե պարտոքւ (ք&էրլ *ֆշա 
խորհրդակտմս 9 էս պմտոաս ածէրլէս դիտել պՀնապանգե և 
դանհնապաեգն հպտե • և պՀքեապաեդե որոտալով֊ աիրեէյ 
իսկ պսձտհնազանդն դթովև օրին<տ խրաաելև հնարիդ 
հնապաեգետյուրս/եել* ապա թկ ոլ դ տսյցկ ի յալ. ա&գր 
և. յա.ղցա.թֆ, մևրժևլպարա կ պայնպիսթ . բայց վասն 
յա&ցաձաց ծպբարյի» երկնչել պարտի յ7Տյ , Հանգի գի֊ 
աեյաէ գիասատյկ պայս 7էշմարսաաիկո% պէ յԽգ ամենհրտյաՅ» 
մեպավե համարս տաաչատյ կ տաւաքի այ* խք եթկ եղ֊ 
քսպքյճէ ածւհնագս&էդաՀյքքւ ցա.ցածիցեէ* յծէգդկէՐ նպւա , 
և. յամէաւեալ ղօրկնս կարդայի» արհտաէարհէտյէրե է և 9ի 
քքա.շացա.ցսԽեիէ ալյիէեիցքՏ. աձկսդիրթ , յայնժամ՝հայ֊ 
րըի յՏքքքէ/ծ առաջի այ աէէսացկ . ակր, դա. գիաա֊ 
ցեր գի գարդարա-թ իօ հ* օլ ծածկեցի ՛ի սրաի իմոսՐ, 
գճշմարաաՀՅ-քւս հո և. պփրկա.թիւն* Հթ • այլթկքՏրաէտ 
հպարաաիՅի. արհամարհեցթէ, և ա-նկեդիր ոչ֊ եղէրալ 
օրինայքևՀթյյ աեձամր պսԽձթա էւրետսեց ստպաևքքե $ |լ^*լ 
պկս ա%կլպսայսհ^»որդա.ի3^ին ար գարու թՀ» կ էս հսէև֊ 
7ճպտէրպութփ և հա7Հսյ այ • որում* փաագր էս սրսախլ 
էսյժմ* էս միշա էս յասիաէրաէես յասէտէրեէց « ամկն» 

□ւցւէ՚ւ26ճ ե7 



□ւցւէւ26ճ Ե;/ 



►Րւա« 
Ն ւ> *ւ, ււ ււ ւ*. 

□ւցւէւ26ճ 



□ւցւէւ26ճ Ե;/ 



Զնեղօաէ եհ ԶՆՈՌՆ խՐԱՏա 

^ հոգեշնորհ հարանքն միայնակեցական գա սու1րք որ 
ի հքնգերորգի Փպղևցան ք եկաց երանելին ^%քքւ» ր 

նորին խանձարաայտ, և ղաս ախորակ հո գեվարմ 
ք\ակեթերան հայրապեա, * արբունից ֆիւգանգխց զեկավա* 
րեալֆ հրամանէ նորա աո կսցսերութեամի Հինպփու ե Հեէո*. 
ք»*/ է |)լ/«ր*ք4"* «ք ^ |տ1ր4՜ իմասաութեանն ձիլտ լծակցԽպ*ի 
նմա ք^նգ ցաքակիբթ արգթրասիրութեան յպլգ պասփւ սէմԼ, 
բարձին գնա* թակալն մինչգեո նա գոլեաոլթեաԱնսանձ 
պել գան գործֆր ի թագաւսրեաչ քաղպցթ » սկլ աապարկզ 
պաարաաաէին նմ՝ա երկինց > ե յափշաակեալ գնա ի շփոթից 
արցունեաց ե յալՈնաացն կենցոպականացս ասորեփյ պեր+ 
ճաթեանց իոլթացուցին յսնապաան ֆինացի ♦ ե ցանկալի 
եպե նմա բան ՝գրագմաամիոխ իրո+մանին՝ ընդ ահ սալած խ<*+ 
ոակցոլթիւեն միակեցական փպագթ* Ա^/Տէ "ք ի ապաո. փոսս, 
րանալն ցանկալր ի կենակիցն լինելոյ րնգ մարգկան, հրեշ֊ 
աակակրոն ցագացաժփոր ութին նպրա ած ձգեաց աա նա 
գամբոխ մՏորգկանն ծարաաեաք *ի բար աաոուածսցին րամնիցն 
որրանագաա բխեր ՝ի նմանէ * խ բսատաքափսրմ կրթութեոն 
գրաւորակսնին մագամի հ ան գա նսսոիպ վարմապեսփն իւ* 
րդ/ էլրրկ էաՕփւ > պ/չ ե ՛ի պիր գրպմեալ զամԱաքքէ հագե. 
ր*ոիս րանիցն շարս * եքհպ ամենայն հասակի մարգկան ե ոա, 
աանձիծն մխսնձնաարաց կրթարան հոգևոր *ի հանապՈպո^ 
է+~յ &թ*ր$"ւՈ աա. ՛ի 4*5«4 "&րԻՈ– պա^թակզոէթէո^ 
անկեալ րնութեսնս ե աա արթուն ե անթմիիր պահելպլ միշա 
ի մեաելութեսն ախաից ղաօաոսածանուէր հոգին * 

՝ի ձոի9 մաաենՓգր**թծանց որրպլ հպա որ կպլյՈւ^ 
նարկն 9 զոր ե անշուշՓ հթոմարիսֆ գամենսվն թարգմանեալ 
ի՝մեղ ի նաքսնեաց * հսսոակոաորցն ևեթ հասին աս. մեզ • 

թկպէա ե% ե որ ի մերոց աոաի աո. Աոյնս պակասին % և են 
*ՉԱէ Որ %ի ր/ոպանգացսւց ապա գրին* էւ սցսպցիկ ամենայն 
ՈԷ միախուոն ի միում մաաենի գսոան > այլ ցրիւ • գոր եՈթն 
ե ասան հասաւ ածովց կամ գԱա*վր աավց *ի լոյս * ամֆո^ 

փեաղ յպփՏսեկաՀե պք*1»9 / ««ծ* քԻ*Ո*4« •***• * 

□ւցւէւշտճ Ե;/ Օօօ^1ջ 



յայլ ես հնահունից անյպլտ թու ականաւ է Աքք աոնեվը հնա֊ 
սիրացն հի ըստ օրինակի մատենին Հարանց վարուց կրկին 
թարզմանութիւէտ եղեալ են և պեգասի ճաո֊իցս • հի կամ*այլ 
և այլ րնահիրր կային %ի ժամանակին ըստ կամս օրինակս֊ 
ղացն հաւսլըեալ ք և կամ՝ թարզմանիչըն երկոըեան անզէտ 
իրերաց 9ի մի և ի նոյն երկասիրութիւն ձեաւնարկեալ յորմէ 
հարկաւ ի վեր երևեալ և այ լայ լաթե անց • իսկ աաաքիկայ 
ճաոիցս ոչ՜ ամենեցսւն կրկնակի օրինակը թարհա/անոաթեաէ& 
սոէւ մեհ հասեալ ք ձ ոշ որոց հասինն% անթերի կին հնազու֊ 
նին օրինակը • ք)/* հնազոյնն էր աս մեհ եթկ հրաթեամր ե 
եթէ թարհմանսւթեաեն ոճով 9 որ ե ասա* ել ըան հայլսն հա֊ 
մաձապլն յոանական բնագրին « հալն ընարեալ կարպը մեզ թնա֊ 
հիր , ե հերկրսրհ թուեցեալն մեզ թարզմանութիւն աաիիս֊ 
փեցապը մանրահիր ի սաորևս % իսկ որ ՛ի զլխոցն պակասկր 
*ի հին թարպմանութեան « երկրորգխն շատացետլ ընդ րնա֊ 
հիրսն զպլն կարգեցապը, զսոփարական տարրերութիւնս օրի֊ 
նակացնորա եզեալիներըպլ * ե սրոց աո աքին կամ*միքին հա֊ 
տուաէըն ևեթ կալին հնսյն , հալն խաոնեցՈտ ի կարհին, ե 
հհաւասար նացին հատականան երկրսրհի թար հ մանո%թեանն 
ասպը ի վայր, որպէս աեաանի յերկսսին հլուխսն է ե 
ասստեղանիշ֊ եհեալ ի սկիզբն հաաուածոցգե զպլհ գեանշան 
ի կատարածին *. **|ւ ք\չ^կարեոր վարկպը նշանակելի կար֊ 
հին ե ղխախաուաՖ հաաուածոց ոմանց զլխոցն 9 չգիտեմմերն 
քի յունականէն եթկ նորայն *ի մերոյն . հի որի մերն սկիզբն 
էր հլխոյ ք այն միքին հատու ած էր ի յոլնն • ե որի մերն 
զրոխ մի բանի միահետ աւարաի միով վերնազրաա.» նորին 
հաաուածըն ցրիւ աեսանին յալլեայլ հլխակարհսւթիւնայու֊ 
նականին . այլ մկը գմերն անխախտ պահեց ոտ ք պլնու զի 
թկ ըստ կամս զատպափարողացն եղեալ իրեն հաւպըմսժտգ9 
միօրինակ մարթի լինել թերսւթեանհ յսպհսն երկսսեան 9 օ֊ 
րինակողաց իւրւղըանչիա ր ըստ կամի ընարեալ ի հաաՈւածպլ 
րնազրին » կամ* զեղչեալ կամ* աեզափոխեալ ըստ ախորժա֊ 
կաց9 ե օրինակացն այնոցիկ յաճախել ե հասանել մինչև յա֊ 
լուրս մեր « \Լյլ եթէ այս ե որ այլ ես շփոթը երկբաց ութեաանց 
յստակեալ պարզեսցին յորժամ* և ի հալումս ի մի 
խմբես ցին ոդք մատենազրաո թեանցն շարը սուրի հօրսի չափ 
ե ի ըանակյունակասն րնազրին • զոր յագգասէր փութաց հպլ֊ 
րենասիրացն ակն ունիաքը ի վայելս հասարակաց ե աո. սան֊ 
կորուստ աքեալոյ զրաւոր վասսա/կոց երանելի թարաբմանչացւ 

□ւցւէւշտճ 



Եհ ՊԱՏՈհԱԿԱՆ ՀՕՐՆ 

ՆԵՂՈՍԻ 

ՒՐԱՏ* 

«Լ 

Ի ԿԱՐՃԵԼ ՋՄՈԼԵԿԱՆ ՈՐՈՀԱՏՆ 

Եհ էԱ<ԵԱ Ք.Ս&2ՒՆ0 

պազաբ1րրաւթ1ր ձոայիկ, և ակիգթե ւ»ա, 
^թաւթՏրաէԽգարծոգ ժա-ժկաըո-թք պահոց* ՀՀրյսպթկ 
"ր~է%Ւէ* պակօաևցուցասկ պախաո . խկ յազթԼաչե ՝Է 
կևրակրայ աՅՕրցայյաեկ գյօ/Խկթլթք է \)կէգրն հէրթաեպ, 
ր֊Յ \՝Տ*”Ժէ> և սկքսըձէ աքսաիէյ էպավա/եա»Շզա,թ–ԷէՏ» * 

հք"ք բագա֊մ՝, և նխլթ պտվաքեամպա-թ 1ր 
յպաքու.թի կէրաՀր», « ֆաք*ո բապա֊էՐ մևձր բոշ յարա֊՝. 
յր&*հ ք աււաէ.1րչը€–թՀւ կէրրակրոչյ թա-ծաեէ ղյսՀնկա֊թֆա 
Ն*9 շէնք^ծ ՝է պակաաԽլնխ֊թո/Գ և ^ աւաջԼլ ^ 
ո4ոէ 2է2Հ**է** աՒ^բ ցա6*կա.թէրսՏ*ց% (|ք րհսւնՀապյ 
պ&Խօա է վաեէրաք զաքքապյէԷ^ % և. գ^ապ ՕուացԱ խգևաչյ 
արա.թ–թ է ք/նօտէ ծնաւ֊ ապրփա֊ր 2ք*ք > ե– 

պապաբևրոսթև ևապֆկ, և սկֆզբև աէսպթֆնոէ.թև գսրհաչ 
հաձբևր^0քէ |կր յապթև ար*սէ»յ%ֆ , պակասևշսա.Հա%և պաֆոսս յան֊ 
կո*.թ% *էակ յապթէրալհ ֆ կևրակրսյ ա7Որ^սա^ա%և &•»%կս*.թքս չարս * 
Ս#է/* աՂԳաՁ 4 սրսհայԽայպո$Հ2ի»&է 
բ՞րրղրհ հր*/ փարա , և րսրրպթֆչ սրսվա/ևայձլոսթե ան կերակսւրթ, 
Փ«էր ձաա ր»Զ 4 կևրակրսյ աո.աէ.ևչսա.թք սեո^ա\կ 
պքաեկսա.թֆս չարս ւ քՀսյպ պակասֆ *ֆ սպաս.ևլ փայաֆ ք և *ֆ %էո–ապևլ 
կ^րակչայ չքքանֆն աքապթւ Հր րՀաձևաց զծնօաՆ , վանևայ պայլս է 
ք#*Փ . պքապա%Ա ձև սազ ֆ**րսց գֆւ֊րա*. խղև այ արաւթթ . . ա*.պթֆ%ա^ 
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642 ՑԱ^ԱԳՕ 
հաքնամորչւթ^խափոէննալ էոնսաւթ֊ք՛ ծնաւ աաատինա֊ 
գործ սուրբ % \\ից խորան(Խ թափն ալ֊ զծ*նօա% սպան 
զխշնաէ/իսն , և բան ժուժկալութն մնոոչց ղախտ 
կութ՝2ր է ՕսՏծկութք կնրակրոյյ ծնաւ զսաունգւսքննլն, 4 
ճաշակ Հապթր նհսԶտ \ի դրախակն է | *%ազմապաս»իկ կն^ 
րակուրթ ուրախ աոննն գկոկբրդս ք և ոնուչթ&նէն ղպրգԽ 
պթղխուէ3– է* ղրճ/նքն/ին հանապազ֊ է Հկրսվախ պակաանալ 

Գ հԿ^՞Յ Ժ-ՊՀ&" հ"հևւ. յ՚րԳ՞ր1* * ^ յՂ$ատէրա& 
Հ*նով֊ծանրանալւ^Օ յէաաո *ֆպթ^ն(Խ%իցամստոա վարս* 
(ակ փ**րր ըսկզմնն ղմի սա % Օկահողի աղաթթ որ^ 
պկս ձագ արծւոք *(* բարձաՏա թէւուցնաէյ իսկ արրնչյս^ 
գին ծամնրացնալ֊ ֆի խոնարհ իջ*սնկ * ^ձկահոզի մխտ իբ^ 
րև. գասսսլ ի հաաոաաոութՆ պա/ծաու 9 իսկ արբնցոզին 
՝ի խաւարի յածթ* * ()՝էք ծածկկ զճաոագաքթո արն֊ 
գական, և քէֆսա խաւարնն յպտվութիլքտ կնրակրոց» 
Հգէոլնչի ժանգսանալ֊ ոշ նրևնցուցանկ յսաակ զ^ոճլ 

դիմանէրաէ֊ նրնոս ք1ւ մաաւարակաքն պկն բթնալ *չ~ ու֊ 
նի զգիաութի այ ւ ֆջաբնր քթի նրկիր կորգացնալյ և 
միստ որովայնամպէ բուսուցաննն զխորհ&ւրդս զազիրս % 
(Հլձ *ք^,իսփպՈպ^.նելա6, ուշահաս խոլնկս »4»լ 
յպահաքԽամպկ աՏէուշահա* •քք**.թ$»\՝1թա– *րավա^ա^ 
•Ող/; ք»**.պխ պԽրաֆաճա–, ֆահ .«Հ&ւ,ժաաձհպպի ք^*ր^ւ 
*քր*9՝ յ^Հէֆշր,,*աֆ" աքաՅՏէ արավաֆէԽաՇքԷ, 
ֆահ յ֊աւաէհապե փպաաց\ նացէա ՝ցաՏէհքէքւնմաԱէէ* ՕՀք"1* 
հաՏէւհրՓդաա* աարսհ *ֆ էֆապցք ագ նշաֆէահկգպրպաւերագք, 
և .արավա^խսէ&քԽ *ֆ Հաարպյֆըթ էպահէՀթ**, |)ք*Հցհոէլ 
յֆա/Խաէհեպց արափսֆփ հաարհաԽէոէ. ՝հ » ֊և. գ*սԽաէհաթրէալ 
պահանջի ՝ֆ սքարէոս է <Հ^աՅաւպսպաքէր❁ր1րաք Հճէքեապրսր^ 
հարգ ևրագագնահք վաղհապահֆ հաաձ$հ *ֆ քաւգատ , Լ 
յհժա,հ^ա3 ^"^^ալյծար հ~րգ*՝ 7ՀաՏաարրհԳԳ 
հ^ՈՅՒ ծ ,Խիֆ աէքանֆ, և. էՀաքաակևաղ աքոսէսքհաէ/ալալ 
հսաա&կ ՝ֆ տաքս աեախատւ֊քՅ-է ■ Հ^օա անայշ րաւրկ *ֆ 
ֆ&կաց» և ազջթր Ժ ուժ կալաց 9ի հոաաոնլիս է&ք • ՝^չ>թկ 
տացնս գանձն հ>ո էյանկութհ կէէրակրոց , ոչ֊ (Խշ բաւա֊ 
կէսն չինի խուլ֊ էթնղ քնա • յթս&պի հուր կ ցանկսւթխն 

գործս սուրբս . • ՀԼգասա (ֆար ֆքծի շամաթոոա էէպտ •• 4 քֆոա քաա 
*–*"րձ յ՞Արև կծրակո^ր ւ 

ՀայԼչֆ ժա%էէոաեալ. . ձ. մաասոր ակն րթ-ծաԼ յագծչրԽֆա »ձ՚ * 
<աԽապաղորգԱ այ 7ճոնապարհորդ « . ղհոաասծլէ* ա»ա❁Հծ») պ> գք. 
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կէրրակրոց , հաԽապատլ ըՍդա.%Լչով հանապազ֊ բոր բորխ 
քԼէ ափ բաւ֊ակաե ե՜լէց զաեօ(3֊ > և որովայն պարարա&աԼոշ^ 

*սաէ շատ մթէրրս էւր • ՀՀարածոէ֊ՏքԽ ձէրաւաք վաե1րաչյ յ)1^ 
մա ղեկ | և գործյ» քլաըէթ– հնազաևդէհ* զս&դաէճ մարՏքեոյ% 

||աաաքքա ՝Է յյէքե պիւ/աչյուածո չարթն է և զաևդամո 
մԽրա*շյ րո մԽաա ՀՀրպկո պատևբսպաՐ վա^ 
նԽպ^ ոչ֊ րք^ք%^յւ>ծէ զ^զՀնոխպԷո և մէրոոԽևլ 
աթ&աԷալխւաՀկ %թ*պյ \\լպՏ*հք •0ալ– **Ոք 
աԽձէոպյ՝և)Թէ ժուժկալն ^տբցո^կու^^ա • ԽպոՏՏԼ 
շէրս քթգխպաացքԽ, թագ» Հեգ ա*ագ*վ,4ս Հի արսրարևր 

Գ՝Պաաժլ աՒէՈԽ • –է^ժ հ"Ն ՚ւԴ^ք^ւ 
ք&ոաա յքէ&է, զ&աՀկէրովև » այապէքո և մաբէֆն պարարէրալ^ 

չար 5*^4*է^%, (>ս9 թարշամէ-ալ յաէւէրա^վ^ֆ 
ԳքտԱոյ& և յ^է^ք 
քոՀրղէ* ^«օր՚քր <&ր*յյսհՒաէլրւ&է°1քլՏՏ՛ *է 
•4* յ*Ըխ*9*լ9**^ր ՚ծա քաէ^յ՝ ք*»֊ 
հ*9ա–9է**^ք Ք" ՝Ւ պէքէաէ^ս » էՒ*Փ V*֊ 
/*3*Ղ *ք*8(ք ^>»^է 1ՀԳՒգ * |)՝*է– *մ4*4ք 

հաՈրգ»ք.թխ5է ՀէրրաՀրսջ , և րքր*աՏրէրսէԼ էէա€ոսէք 
յչխթ* պւաՏւՀաւթՀ < (յք^ք ^ևքէ^աւ& 4 «ք 

^Ոէչի գչքաարէխ իւր *Է պահ», է «ձ*քք^ ըեկէրեա. ղհԼ, 
ծէրաէէ* ՝փա/Կգի 1քնշ1էալ արա ՝ք&»դ ձՏոատ ձէ–»ՀԽ էէօրժ»^ 

՝հՒ ՚ՀԼ Գ "ՒՒծց 4ւէտՀ Հէ 4Ւր& նԽօ,էրաԷ * *»©*••*$• 
՝հ/էահէէէպ1ո»վէր պահ օր* էՈպո1թճէ վարժի 
5^«.ք1^(ք*4» *• *է $ խ*յ~*ծ ՝ծ էրրակա^ո. 
մ^աքէ^ձ. ալ խրք&էճօյշարժէալ յարՏակւճէժր աիափց 
չիժեՀա թեաւփէ 

ւ^լք* |ֆթՀաայն*.. և պթ$$վաի պաքպաաևաչ** ղաքաաա էՐաքձՀպ/ւ 
Ս աաակ&ա ՚թ ղՅեայքլածս չ~քք* • • ք^»յ թաքշաէ&աէ ՝Է յա. 

խևա.Հյ • յաշէաքհչլ ախաժ&՝* խ> Է%փ4տ*բ գՀաբևրաաձէ% • • 1^. 
շ*ալ*աձյիատ հարողքե (^ոՏ շւթ^Ա»գթ) +չ *ք ՚<Էփք$ 4էք*~ 
4**յէ • *<■*. քազԽխպյաւՀյ ՚ք վերակայով մա*#։ (\ա$ րա~ 
յփխայափ վերակադ). . 4 –ձ խքթ»քի* 

1 114*"^ Հ+հՓ*–* էրէ4^ ր՚ք • 
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նամպո*.թֆ կ էէաքք քէրղԷաՅր ախտից * խյլ^աաէ ՚ քքա—պ֊ 
տևրս հրհքէ և– զար&տրծտ–1& ցաեկա-թՆց բորքստևն խ»պր 
կաևաև»ղ% յ^^յք աաատոկօւ.թ*քա աղխկածկ վևա&Ձա ահհաա֊ 
աոաաա֊Ղա 9 և խորհուրդ արսւեկո*. թ 1րաե գաեժպմն % ||ր 
յՏԽքաԽչֆ ընդ դևն աբանկուԷմևաՏ» , պլ աաՏաւ. կղարդ էւբ 
գտյադ*ւք& որովայն է • ^ջաեպէ թաղու. դԽա և յ6ւգ հակա՝, 
փւակպպացն կայրևյևա*ոյ մԽրաակխյ յթփ թ^տամևտաք* % 

^39^ է նևաէՏ թշնամԼոխ , ար աէրկ ղա֊ 
«ւաեձթ/Խ լինել* էակ որ կաք քքնդ բաղմաղ 9յաճաքա 
նէ քչ$ք" • Հտայևյա.9& կնաջ^նևտ կ դեղևաէլ֊ար քաացաակ 
գանձն և գթոքնան նևրթսապրևաց» և պտա/ե յամկ՝ աաւա^ 
ւևլ քործկ վնևքաութէա ք )ք» ղդաւշաձեայ այամ* նևւաէցյ 9 աչ֊ 
ևրթայ *է մոգովս ամենախուօփա % և ոչ֊ 9է տաեա շրքէ ըպ^ 
Հանսղավ* վոմնգէ րաւ. կ 9Է արաւ֊Յն կաղ֊և «օքօ^. 

(Յևէգ Հ>աքե պաաաւևլկարծևլդտՀեա և ֆաաևք զաԱէն ւ 

ֆախիր ՝է քաօօէց կա&ա&ց, ևթկ կամիցէա պյաաա 
“քէևէչ և. յի տար էրբկտ ՚քէ խիպաի>օ*.թֆ համարձակէլյ 
^թթմնղէ պատկաուէն յաուաքնա.Աէ հպրկասորեայթ 9 էակ 
յևաայ համարձակեն յամօթա « Լ |ա«ա^& է քաօաաԽ րէ, 
հէայևղա֊ա&ն ա%թա *Է քաաեասրհ ♦ քսօսէե հեզաբար և աղւլ 

աատսասևն ողորմա • նղթա ձևանան պարկևշաաբար • է յա֊ 
դ*֊աչք հանեն գաուհապկա և յաւծաԽեն ղմէտաե է |\քա հ—քև 
չյա/եեն յապագա արարկեշաա.թ% և չյածա.թէր 9 և ա նկն^ 
դէբ /էնէն մաագէւրս « Հ\րկրորդ անգամ* 9է վեր հայե^ 
քավ֊ տոեամնեն և ևրև եչյօւցանևն վ2էե*է զթնթեաՏես հեաա 

» 1 1/քՈք» "Տևգամ՝ ըւսծթէ գթէրղ ՝ի աևաակա իւ, 
ր էրան էյ յէմնամօթա մպտելով, և էւրեւմէտ ծէծաղեչյաձն է 

« քՀ§ո.ծա%կ • . Ա^<«յ սասա*է.1I» • . պյագաՀԼ յահկաւէքք . • 
ներոագրնաչյ (\աՏ *է *եևրթ# թափք;) • . աա.աւ.ել գորհրկ ղեՀքԼա*.ձէ • • *ֆ 
աԼՂՒ”Լ Ւրո*Տ• • » 
Փ*Փփք • • Լ&Հ է*+" ղէէաալա՛նալ, . խֆզաքաութՀր համարձակն^– • 

յր»^քք պ**ակաա.եքխ ևն . • էսկ յևաայ համարձակեն յանամօթ*ր ( 
անաէնթարար) • . մաագփւր (\աՏ մաադր*ա.թֆ % մաագֆա րաա թնաաֆ)* * 
յանամփթ" ^պրհ^ըՎ* ^կ^աա/էյրա% • . %ա.ա7ՏԽ% գարահա ♦ > 
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Լ\էր<Ո արորիկ գարգարթ» և ի ցոյցս (թ*ք& 9 պոռնկական 
կևրարսրանհթ փապստշիըէվՀի շարսն ♦ գհայէրցա.ածս գև^ 
պթցկացա.ցան1&* աւ.ևաիս տայով֊ ախտիս • գյսԱսն 
ձկտէրն , ղարտևափեուՏան քրքյրքէրն % մևրկացևալ գսբպոս֊ 
նախ 11|^ա 4. րպորովիս ժայթտին ♦ բանս խոսին յ«ւ^ 
ք*ղ* ախտիցև » 4ւ բարբառս նուաճՆն ֆի գորովս չսէլևաց 
փլոց է |\^ա ախու. ափՌնախիւ. յամէ/նախ կողմանց պա^ 
ջարևցուցանէն գան2% տո+ և ախ քինին կարթ– 
սալ֊ 9ի մահ , 4 ցանկ առ 9ի բլարշիլ֊ ՝ի կորուստ է ||^ 
խաբիցեն գթևգ֊ բաեխտ հեգսւթ% ֆ գի թապւռցէրալ֊ կ 
քի նոսա թէէխլ* չարը* իբրև. պգապա*Աապ % 

մաեաւսաւԱգ 9ի հուր վառէրալ֊ տան 9ի կխա 
աղջիկ ւ ^|>ւ>է պատան 1ր ակ է ըմբռնկալի հրքք 4 
ցէրալ էրրագ վազիցէրս ար աստս ♦ այլ9ի կանանց բա֊, 
նից ըմբռսէրաէշ ոչ֊ կարասցևս գիւրաւ, ղիր&անևչ* 
/արի գու-արճս/նայ որ մէրրձ կ 9ի քար , 4 ախտ ցոՏսկու 
թէան 9ի պաաահէրլ֊ կանանց • ||^» գորսվախն 4 իասա 
էՈէմնաք համբևրևէ)նմսԽ կ պխմ* որ խոստանաք քհր*Հք ԳՇ~ 
նացս այրևէևօվՅլ չիք ու.ցս/նևէյ նսխպկս ամնհնարին կ րղ֊, 
չարմմոմնս գիքոսխէ՝ առ 9ի յադ մանկ ցաձուցանևլչ ||^ր«Ֆ 
հաստատի 9ի խարսիփ« 4 ցաւ. պսռնկա֊քմևան ի յցմա^ 
նկ պյովախի % 
ի նաէ֊ահս&գիստ փաւթայ նաւ խռովԼալյ և ասնՅէն 

ա/նաա. ամենա/նիւ. պաշարեն . . 4 պյնպթիկշինթ* Հեդկարթթ պաարաա֊ 
<^ձ*Հք **»<» * արսարանր (\աՏ սրաաՀթ) րադմապաաքկՀ առ ՛ի Հ**ք. 
ժւ Գ է՞ր"*֊*"»* Լդ-յւ հատհ (\աՏրՒ՞^՚մր) "էԼմՏաո* # "էաա֊ 
ր*"3& *ա%ի*Հ յա^ախադոք* դթ~Հթ– մի թսդացո*ցաներ շրլ 

Գ *ոՅա "նրն * հակկեալկ ՛ի նոոա թիմկջ մահարեշտ ևս շար 
•Քա% ղ*~րւՓՅ • 

էքձրձևշէր ա%երկի*֊դ ևս առավել ՛ի հս*,ր րորրորևալ Գ 4՝&> 
մանկամարդ , »Հ Խրիաասարդ . ^ ՚# մերձեյեալ ՛ի րոյւյ հան֊ 
դիպհալ վաղվաղակի սսաիյԼա. ի ակ ի կսձանյ խափց մեդկեալ ալ կա֊ 
րև-ա դիրն անել դի*.րա*. է դադարի որ մերձ կ ՛ի ք**–ր և կո*ցցկ իևր֊ 
մեա.ք2թ է և ախա պևվէՈսթՆ ՛ի բանս կանանց ։ (կւ պր չնաւ. ղրրովայնն 4 
խոոաանայ ղցաաա շինէրլ, նման կ այնմ* որ արդկշո^լ աոկ պհր*յ Ա^. 
դործոա.թի վառևալյևդկդն . այլ զոր օրինակ ղհրղյ ոասակօւթիաձ ՛ի 
խսի»֊ վառն ալ անհնար կ շիք* լցան ելէ նո/ևպկո 4 պյարձակա.3և գևդա 
խոէւթՆ աո. ՛ի յադմանկ դայրացեալյածա֊ցանել անհնար կ (\*ւ–Տ վա֊ 
Ո.կալ յկդկգն յօդո».ամր սանձել. Հանդի որպկս ղհրհք ք^այո ՛ի ցօ֊ 
գոա.ան գմոա֊ար կ արդեչոա-լ, նոյնպկս անհնար կ արդեչոա.լ դշարմ–֊ 
մոմնա դիքի վառեալ ՛ի յադմանկ ») հաասաաեալկ ՛ի խարսիփ$ 
4 ախա պ*անկոա.(ձե ան յ որ * վայն ամպի հանդաւցեալ կ % 

|» նաա.ահանդիսա 2քեպկ ալկկոկկալ նա*. (|«*/կորեաեեալ )–4 անձն 
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ժա.ձկալթ*ղրկ փա^թապկա քսՏէէապաա * |^ւ փոէխյկ 
ոՏէ-յողԼաց ձովջ*.,ցի աոոաէկ կ՚Հ կոքաէոէ/խէրլ* է,գէրզ^ 
պաքէք/պրէրաԼ շսւրաքՀքե րւ^ւօ ^ք(4^ւ (|«Հտ| 
–քք րւյքքՀ* չր&կ^յ^Լ է^4*յիւ ^ քհքյէ»». 
թենկ կ^ոքլ ը*քխ ոֆւ1րա(է և .*ք^քՔ(ք^1լ 

յոճոսպոափ» աոփսկց ՀԷաւսկցթ ապ^ 
բէ ՛ծ հրհք* *- ^4^րւ կ*ծ«&3 »ճ ք^. 
քահրէրցփա. ՝ի ցաւյգ քֆ^ւթ&րս&ց* ||^« ժհԷ&Լ ՇՆ 
հա^ «յլ աքրթև էֆստ » նքքհպկո և. ոչ ախէՀՀ կօէք&և ևթկ 
ոչ էՕրրձ քյՀն յա-մԷ ցաւ5է Հեթա ♦ 

|,՝^4 ողորՅիս թՀաո/ԼՓ , Ք^Գ.Գ Թշ*ա&–, 
թխ-ն♦ և. թկ էճացևս աիաֆէյ , յարքցէ^է *Է վխջպք /•• 
Օ^ոթէկաքոքլ այրյոպա*.սչյև% ՝ի ցանկա.Հփոոից գե4թ 

&Վյ հ*կ Հ**(իե;րոպԱ ցոՏեկաէ ՝ի փաոոպաՏձրչ րձ • |/. 
Թհ իոպյոպէրոցի ցաձկութք ՛ի պոսօահկլ կոձա&ց , փ 
հւաԼաաՀսընմա զս/Խ»փէսա$.թխ% քաաաաԽ*պ» վտթ&^զէ և 
շա5* ^ձ1փ րմթանէրալի քապ*ՔևՀՅ՝1է*ձ% , ՚ւ^լ 
դխ^ւը1ա,թֆտ։ ևցևԱցոսսցկ գքսէրաՀՅխ (ոք » Լ\*րժոսՐ 
§$է*ֆ յիշաաակ ^Տք*»|լ աոյաԱքքն. ^ «ր» էրգէ՚Փ֊ ՝է* 
կ~–&է * *- > յծժծ #*» *է յարԽ*րս Գ ր^*կ*^ՔՀ*&> 
յաքկժաւՐ համարէրա քէկ •աէհէ1*է&՚* էմէոոքա »< . 
թէօ& է\քւ–յորժամ՝ արստկևր նորա գպ/ցկ ^ յ»4. 
դիյոՏաւթֆ. ոմոպձւակէ, և. կարաոցէա դո», հոգ*^». քօ. 

ք^»0»4ք յա>»(փւ»11ւ վէա*ՀՀ**Հ$$ալ ։ փածպև%ա Հա*Խ *պքրպէ/1րխ*թա 
4տՎՀ՚*՝փ****Բ^ ^4 Հգա*աա>*հքՏկլԷ Փ*ք&*է է^**1^* ^ 
4ք^ ղ^9թաէք^աքէադպք1էա^ *ի կ»ք$ասա ա\ձ« &աք ծ տձպոագյ՚յՆյթձ *ֆ ծք. 
# շ**ր*֊ւ * > /•*/** • #~**ք «8 4*~ր 4 *ւ& ***-»• 
^՚#**» կ1քպարա\պթ 
պաարեըէէԼ ՀւաէահևԼ հաայաեկ և ղա>%ա%ւյ կևաԽ» ւ ԱՆւքրձձ^ >4»>|աւա» 
*"ք ք ա%Հէաա Գ և.պյա*ա *❁կթ%4*1րալ 9ի կա%*ձ$ 
"ձ + *րԿէ *՛ 
V» "ձ 4քքր*–> */Ղ • 
եք*4 "պքր^"^ի" ♦ և<ծտէ՝Փ՞ 4 ^ 
*+4 • V <*/»•։/ #՛ 4^ քքք<4 

յտպ^աե կ*ՎՀ ՛ի յ|*»>^4*։ քէ*ք 1^<*) 
ղգաապաակքձ *ի Հաաւաբա%ա±թխՀ &չ% Է^թ4 գագ<պ&*^% քոխա ՝ֆ 

խք** կԽանաքԽ^ք , «ք ^ խ*աա*«3խալ գրձԽթխսԹ»*&ֆձ* • >» 4 
*ր*> *տպր&Հ 1"պրմհքՎ0է +"1*4* ր ^ յ*Հկ*ակածթ (\^յպ^կ^ր 
ծակի) ծպծալ շպա*&քէ,յթւ4րա%կ * &0քԺաէՀ կիՎ 
ձ«^® ա*>*ձք *4ր~հ է&Փ (Հ$ա%4#&քք +*). 4 ^ 
խպձք*է "հ^ծրծքքթթնպթա »լ խթ^վֆ պ+խա* , յա^%ԱաէՐ ֊քիաեա ի 
փփահմաԽ» հասձալ աափավ^Խաձ4 * ^ յոք^աէէ աէրա#կ %պ»ա ք^լ 
**ձ Ջ+44 4 #ձ խՓքհթգ*^ հա$յաֆհԽ*ցք՚ի 
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խփկալ֊ թկ Արպկս աո-աւևլ 4Տ> ք&ր&յ^, 

^«9®* քՀաևա հ-աաաա թկ յա*ւպբթաւթ% ևս, |\յձ. 
և աքքէպկա ւֆ յաէ/ևք յսըևպխփ (սսկյէէճէ, և մֆ րապա-մ՝ 
անգամ՝գչՏոաւ. ածևր գպաակևչ> |ՏոՀ« տանգի փախվսևլ 
*փրհ աիաճէ, և է&քձ >«/« քՏտևան աՏփ զիսրա-ամն * 

IV» »7է* 412^* ^(> քք**» քարծաթն, իսկ աա. 
սևքէ ւգյրկ և* կոքույաճէկ, նսթոպկսև. դիէ-րաւ. գչֆսահ 
ախպխ ապականևնյէ» յևճւզ֊ յիշսւաակտ ||*^1 ապր 
ամևնևքՏն զէֆաա տթ իակաղյ/կին « 4^1 խսսիր թազա մ՝աԱ^ 
գամ՝յիմւևլևքևաագ նպրա,. գի Բր֊քյկ Գ 

էըևղջ֊էսև1թէ է \\րպկս փայա 
ըբՓ* Գ յաՈ յէաՈէաւ.և֊ յարայս,նկ բ»յ* նախգկս և 
խոկաւՅև կնօՀլ յամևալ^ի տևք վա^ևալ րորրղթկ գչար 
ցանկա,թի*. ն * 

Գ 

ՎէէԱՆ ՀՈԳԻ08 ԱՐԾԱ^ԻՐՈԻԹԵԱՆ 

ԱրՄԱ.* է ամևնաքն չարևաց արծաթ սիրութիւհՏւ , 
և. սեա֊ցս&կ էքքև դոստս չաք Նաց գամնրԽայԵ ախտս • և և. 

հատաեհս «սաՀ » չխգ հաքա ա/Լ աք մատ Նլաեկ, և. 
#ձ տայցամստՆլ&աղէքՆլշխ նմաեկ է ||^ւ կամի հատսՀ, 
նՆյլ ղախտս է ^րաւաֆ դաքմաօ&տ հատցկ ♦ քաեդի ^6աV 

§օպա, գ>❁Լ աա պգթ*ա*ՓևաՅԽյ ւ Աօլև –իպէ» «ք «*4«ք. մ*փէ՝ յ"մ*~ 
պքէփ խպւհէՍՀպ** 4 «$ 4– աեսաեևլև ֆափեիյ քծ քք* 
ձաաէֆբ 4 «^>4 ((•/ աքա&) յ1>^>ւ/31է , 4 «4^ պՀաաձպձ յ**ո+ 
ֆմ& <4/»4 » 
^ 1^՛ ^ր^–**^* |»Հ# ք«քձ«^( ք«4 կպա^ 

աաԽկ Հձքք֊թՆ, Նփշքհպկք 4 պահագթէ ^ ք««. քքք"») քք4«. 
յաբպաբեա է հ* »աբբ հոգֆեՕԽթՀխ* Մք 

^էրյ՞^^ք |#«»« ՚Գյհ*^ ք^է» 4 4 պաաաՀևալ ՝Է խաա 
4 աա^հո ■%*** **&ձթ*գ ♦ 4 4 յա^ախևլէխ^ո էֆպք» ընգ «ք^1 
# 4 1,^1 ՚# #*»^ Հթ&հ՞ՎՅեՀՀշ 4 այքԽ^են պխլ –4. 
յթէտ** Հա%քի *րպձո ^Համաեակևա$ (\+ՏժաէՈՀհակԽայ) հ»ա,րյա֊ 
ր«»յւ»4Հ րյ.1 4 յքւշք^ա 4&*ճ ^ Նտ 
քք^.4^4 Օքք*է/ր^յ44> 4*^» ՚# 
ք^*4յ» 44 "Տւր^Ւ յմ*էհէ հապ^գ^թէոփլ աՔ&աթք ՀհեգԽազէ 

^էպաէՇթաա պՔ&պ/Հչաք 4«^* ևբ*±եա%կ աթպ4« 
ց«ա ձաէա ՚քքք աքաաքհ* 4/94 էք^4ւ» փ •««<• *ԽացաՎր.։ ՚/> 

՚քձ+կ քթֆքՆ «Հ2-+Ծ ք*ՈՀչքր**՝րլՓ&&հպ. –ւ^ո^ • Որ է-* 
4յք յ^<#4)լյս4»»«ր է ք*բՀ»ւՀ* կաբԼաշՀ « .^*1 աբէ*թ*փ\բա^ 
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քէալարծաթաիրաւթէ *սրմաան% թկ և ասան հ 
նեա , ոչ /&ձ օգափա • քի թկ և հաաանի, երագ ծապիկա 
\^իաքԽակծար /նչաւկտ նա*, ծսնրաբ ծան կ, և 9ի 4ար% 
վութ% աչեաք երագ ընկղմի* <թ*նղի *ի ծսնրա֊թկն 9ի 
խմեարհ ձգի, և վաաե ախորիկ յամենախ աղեայ էրադ 
Հեկղյէ. նոքևպկս և. միաքեակեաք 9ի հոգաց* 
կեաք անքնչ ճանապարհորդ կ աակ, և. յամենաշխ աաէ^ 
ղխ» հանգիսա գտանկ % \)՝իախակեաք օճր/Տշ արծաափ կ 
բարձրաթռիչ* և հասն կերակրոք յախժամ՝ թռչի, յոո 
ժամ% պկստե պահանջեն % ^|\«4 ղամենայն փարձաւթխ 
ա/եպիռիթն վերա գոլն էն ♦ ծաղթ առնեն գմերձաս֊որա , և 
բարձրացէրալթ վերանան հեռանան յերկրականաքա և 
շբջին ի բարձոէնա * թևա ունքն թեթևս, և քի հագոր 
չեսնրաչյեաէբ ♦ նեղութքտ եկքն, և առանք արամութ (ր 
դտեղեակն թողին • մահ ե(լե , և. ուրախաւթրԼ էրթան , 
հան ղի յոշքնչՀԷ կապանս երկրականս գանձքնա ոչկա^ 
պեքին • \ակ ըեչաւկտն կապեալ կ *ի հագաք որպկս ղչան 
ղի կապեալ֊ կ սարիւթ • \\յլթկպկ~ և փաիփքկ ախ֊ 
պիսքն 9ի բոնա֊թք , սակայն ղհոգսն ընդ իւր շբիեքա.^ 

՝~ քսնկ % ծանր և արտ մոլ թին անշահ9 ծակաափ 9ի 
տրտմութ%ն , և միսդն խարշի ղօրագոյնս * եթոպլ ղք/նշ*ն9 
և 9ի տրամու-թ քն տանջի է Հյ>թկ եկեաքկ մահ նմա , 
ղորմելի եթողլ ղոր անկրե ♦ արձակկ գաղթ, և. ղադան 

թեա%%՝ կարեր»վ֊ պախասԽ՝ չօգաի • Հաեղէ թեպկա և կարեայթ*, 
մամայե այր ծաղկեսյիՆ յքկրեասիր*»^թկ արծաթ»/* . (էկ«4ք 
%ակեայ %աւ. ծանրաթևաւ% կ (\ամծանրաթեանի կ) , և յագմքել ալեասի 
գխրաւ. րեկքմի . քի որպկս ծանրաթեաճ %աա. ՝ի հերսց իւրթերկ գալիս , 
նոյեպկս 4 րապմասասոյոա-ածն պհս դ.սե է \$եսաաշու.ած միայեսվքեա^ ճալ 
նապարհորգ թեթևագնաչյ, սրում՝ Խմ՝սւրկթ պաանի աեպի • 
ց**աե միա/եակեալյ արծուի կ րարձրաթաիրարագաթև • ՛ի կերակուր 
յայնմամ՝իքաեկ ,յսրմամ՝ պկպֆ լթփ% * \Հթփ*րձաձթշ այնպիսի* հծրա, 
պ-Ղէ* ե* եիծա^ &երհե"Ս" (1^ քեերկեաս», քծերրեա*.*) , 4 վերաէք 
րարձեալ հերաձայ ք տ&քտփ ՝ի հոդեքինաոր, , 4 կշորքակիյ քթֆ 
գաս ու.*/* . Հա%քի թե թևաթափդ կ, 4 ոշ ծաձրարեաեե ալ ՚թ հոգպ 
Գ Հրշ/Ր բէթի շիջ-Հղ—^Բե՚ե աղագաւ..*եգսւթք $րհա». ե աեարաո+Ր 
Լթ"զ լ»4|ք% * %ա և՝Է մահ իսկ ♦ «է ք*ձ՝ի 4^. 
պկն» կապեայ ղանրեչասկրն« Հակ րևչասկրԽ որպկս շսմե շ^թայի^ր կա^ 
"Ժ * Եթե հասա*կ փոխել/ի աեղւաքկն ,յիշաա.3ե աաայա ածպ% աարաա 
րերե ալարամե^ոա-յանկ գնա • *0"յի ՛ի պկապկ»լիլից* փթաբճ&կ ր 
միաւձ յւչյժ յաւագնեալ յիշաաակք/խ . եթալ քաաայուաեմև ու կամաքէ 
այլ ւ»ձ եթոգ սեր ՛ի կ-ոճայ արամԱւթֆ րնկքմեալէ էյթկ մահ. 
հաամնիյկ ք ոպորմապկո և ապաշալ աԽպթ թոքԱէ-յաւ. քինչմե • աՈէմեքե 

□ւցւէւշշճ ե7 Օօօ^1ջ 
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^շհծոացացաեկ ԺձԽն 9 IV^9 էէ՝աՏ*3 Ք^Ոէ ՒէԳ^ 
դծաաւայ փախուցեաէշ բար ժամեի 9ի մարՏեոյե և. բար^ 
ժանի յըեչիչ/ե » ատւաւել^ ըպւոնեալ֊ 9ի րարշողային րւմե 
9ի 9*ս*~"$* • 

(՝)%*վյ°ձաիէոլ–% քք^քչձ^քՓ Ղ^տոՑ /խգ*մեեը$վյ և ցանլ. 

կա. թի արծաթ աս իք ի ոշ յադի 9ի բաղմութենկ չԽֆք * 
կրկնակի ղինչսե արար ք և. դարձեալկրկնել թանաք ք և.9ի 
կրկնԼ&ք էրրրէթ ոլ դա դար կ յանօդուտ փութոխ յայն^ 
մանկ է (| ճի***քնակ1րաէյ իմաստ ոմն պիտոյիցն միայն ցաեկայ 
հոգա էյ և ղպակասութքւ որովայնքն հացիս և թրով֊ 
ւ»ձ թկ մե՛ծատամն «իափստկ փոսն ցաեկութՆ որովախի) 
էւ ծառայեցուցանկ ղազատ^ միտս իւր տեր անց բաղմաց • 

և յ ամեն այն 
անինչ ըմբիշ՜ 

է՝ որ «ձ * ի յիթզյե ըմբռնի է ճւ յնթացալ թ եթեմ որ ե^ 
րագ հասանկ 9ի պսակ վերքն կոչմանն տ ք ^նչաւ կա միայ^ 
նակեաց ուրախ լքնի ի բաղում* արարս ամի , իսկ աե^ 
քնչն քմնդայ պսակ հր թչմնից խրոց է | ծաթ ասկր միայ^ 
նակեաց գործկ յոյմ է իսկ սնքնչն աղօթից և կարդաց^ 
մաե պարապկ « | րծաթ ասկլն լեու. ղշտե մարանս իւր 
ոսկւով, իսկ տմեքնչն գսնձկ յերկինս է \*նիծեալյիցի որ 
աո&կ պատկեր ճւ դեկ ի ծածուկ ք նոյնպկս որ ունի դախ֊ 

Հատ են ձեռրն սպասաւ որ ե§ մարՅեոյն ք 
մամ* լեու. գյճտութե պկտս տ 11 սմնակեաչ 

գոԳի%, և ղր^յժմձՒ *ւ 4իր*Ց*՝–Յա%Կ«(օ– ս–> էրքք-ո֊ք* ք^րք. 
Տանա֊ԸՀա, –ք յ* > յ–յնՆ • և կաթողձաի , և Հսձ պ&ահև ղալե չար 
հազարի, ղֆ Գ •աարար և թ ող* ղի կամիր ընգ իւր •»*. 
նսւչ, և չիղև ձԼ սնՀաս ։) ՀՀակամայ ձգի որպկս նա ռայ փաիաուցե ալյ* 
րաժանֆ ՝ի մար&ոյն , և այլ բաժանի *ի ոաարուածորն ձգելովդ յինբէհ 
Օրմ ղինքե) ի պնգնալ ախաիրԽ է 
Ն*Վ~լյ–Գէ է բ^ղքութե Գևա”Հխ ըեգուննԱՀաՏ ըԽգունելով) , 4 

րսՏնկսւթք արնաթսիրսւթե ոչ Հի ու. . կրկնեայ ղի*ա.թիհ . *■ Գաք– 
մեալրանկայ կրկնել և ՛ի կրկննբԱ ոչ երրեՔ Գաղ.արկ * նա 4 չրՈոհ 
էէոնող ու. աո ղայս ոնոաի ՛ճեպի (\<*Հ սնաճեպի) սաանաչէ և ոչթսա 
գրւ քի ԺՏոար ղ^յիշումն նորա > ^անճար երէ Հիաիէակնայ պիաոյիէփ՚Խ բաա 
ա-ականանայ , որ ղլպկաո որովայնին հարի* ^ 1^– 
նաաոունո վաոն ղսէԽոաու. և կերակրող մարՀնոյ, ոչ նառայԼրուրանե 
ղոպաաեալ ժիաո րոպուժ՝ աերաձոյ վաոե ըՀշաոիրոսթՆ իրքտ • րանղի 
բ•ոա-ական Համարի ղձնուո ոպաոաւ-որնլ անձին է 4 ղրնաւոր Հարկաա 
ապաավձիւնՆ հԷ"*– ՓհՅ9* կրոնավոր & գնալ, որ անըմբռնելի , որ 
փոավմայ 4 աո անել պսակին յապթսւ-թեան վերին կոչմանն ւ ընչասեր 
կր*Խաւ.սր ուրաիսոնոշյ ըԽգ ոոէԱէրուածս ի*–ր ( իսկ անինշԽ քնգ աո.աա 
էրինուիժֆո է Աք»նաքձաակր կրփեաոոր լն"* քջթեմարանն ոոկւոյ և արա 
եաթղյ է իսկ իմաոաուննյերկինո ամբարի * Հ&իե եալխ որ կուռս պաչ* 
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էէՕ <Ա10% «0+Ի16 ԱՈ>ա»– 
ա/ա աքձէսքՅ–սՀ/աւթէ • Հ-աՕէպի աՅէ 1րրկՀ|» աքաքաՏվր «ք»լ. 
&«յք և. աևօգ Օէքպ » և. *Տ& պաաէկևքապյ էրաա (թփ յ«4ք*–. 
(ձևս-էքւ արւծա(ր1 ւփրա.թ 2ր և. յԽ&աթէաէե * 

Գ 

ՎԱՍՆ Հ0ԳԻՈ8 8Ա<*ԿՈԻԹԵԱՆ 

՝ճ*է Ր11ՐՏՌԻԹԻԻՆ է ախտ մոլեկան ք և որ ունի ղևւ 
իէ֊րեաւ յիմարի ♦ իբրև. պ դա պան ի պանՏքն աոնկ , ճւ փախ֊ 
չԽլաայ յամենալն ա-մէտկ * Հ^ալՅև սաստիկ շարժկ 
տաք ակ » և. գանձն հեղ ոչ֊ շարժկ բարկա֊թիմն է ա^Վուր 
շարժի քի բսնա-թենկ օդոցք և բոտրկացող^ի խ"քհքՂ"է 

րՇէ “ բարկա.(մ1ր % \Հ*իալնակեաց բարկացող֊ վարազ աս* 
սփ • իբրև– տեսանկ ղչտ, ղատամոմնս ի*֊ր կր2էկ է |ք^է*. 
ւ/Տան չրգի Թ անձրացու.ցանկ պՀ^աոաատոէ-թի ք և. բարկա–֊ 
թեան շարժուձէն ղմի սա բարկացողի » |||աւարէյւււյււէէ 
ղարեղակն ամպ ժթ ացեալշ և. ղմի սա» իւ.ր խորհուրգր 
չարալու.շի » ղրաոագւփ շրջանակս յաճախ շար֊ 
ժկէ և բարկացող֊ 9ի անկան գխորհուրդս ղորոէ-թևան ա 
ՀՀևսիչ֊ ցանկալի կ ծովու. , ալլ֊֊ ոչ֊ որպկս գժամանակս 
խաղադա֊խ է է \\րպիսի կ ցանկալի ♦ 9ի խաղապու-քՅ֊ևան 
ծոփս, իոնլտան գրրթտ9 իսկ ի խապապկլմէոաց, մխան֊ 
ձանց կայասձրԽ միստ ածականը է \\՝իաքնակևաց ևրկալ֊ 
նա միտ աղթւխ֊ր կ իապաղոէւթարք և տալ ամենեցոմն ըղ֊ 

*"ե * ^Ղյ^պհ» և արծաթ աակրԽ . քի %պրա սպաաաարթ և% գի» այ , իսկ 
"ա ք^հ/^չժրև մԽչրր^թք գիջացա փամձ *րպյ յերկքչյՈքԽշ *Է ր*Հք կաշ« 

|\&յ"10հ1*1»ԻՆ 4 ախա զայրական , 4 պրևզաաՆաբ ("–րյթՐարէյաա ^անկ 
գֆձրծա*– • գ֊աղաէեայյա*.էրմեկ պահՀն արամաա թթ ()•/ արաժԽաթր ) , 4 
յա*3հ%աց% խ—փց թա^ագարձ.աոնկ * ՀոզՐսա&ափկ շարժկ քազաարակ, \ 
4 պաեձև ածրարկաշոգկ "է քք/»^է *րամաա±թք (\ամր»4^ն||11|ւք»»յ»լւ յ 

արամաաա-թք.) շարժի > –ա-ակաւթՀ հւպմԽյք ևրարֆա֊ 
յթղ խա.*4ի ի խորհրզոշ որամ՝աա.թե» քքիաթակևաՏ րարկաշալ հա֊ 
րա*Լ աԽապաաի • 4««4» 4 պաաամ»*%ս արևաշ արաՏևա*թթ* ^ 

աարածոԱէե թաեձրաշաէ.ցա%և քքք.» 4 ւ^աճ»»ւ ք^է շարժաա-Ժև րգ֊ 
էֆաա ր*տկայ*գա$ « պարևգաժբ մթաշևապ֊ա*Քկ , 4 ք^00 
իապագա խպՀապպբ քթակալ** \\թխծ ա%կևալ յարարայթ՝ աախգաէ 
Հ3պ*մէ ՝ի չար, • աոլնպկա 4 րարկսաքապև* ^«^2^ կՀպևգւպրաաակ^ք 
ծավ**–՝ նաաար^ար* Նհթպկաև խապապակա% կարգաա ար»*.թք* ի հա&ւք. 
+ար*4րշ 4«Հ«*. ձկաա\ր+ 4 ^ է—ք է1111 |ք1 /14«4 
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իապրպական ■ք^– *8ւ ւ |)^ բարկացաղէ ՝իխ*աէա ^ 
քՀ1ր*6$ 1րնփ և>.*չա*պքկ ծպթաւոք • ստյյԼ^կպկա ^ 
աացկ* պգաորԽպ֊1լ ոչ սյխաձացու > ^չթ բարկացապֆ 
խո.ովևալէ% և արի*%ց|^ք» և* էէքաՒ իք^^ՀէէՏթ 
կ էրէոտ* երկայնամիտ մխսյնակէրացր խսեարհայ1րացթ » 
և. աչյքե ղՀէրղսւթիւն գուշակէն * 

ՀզէրղսւքՅք ա§ւԱ յէշէ ա❁ա*ջի այ , և. աե2ն ոչ բարկա ^ 
ց*պէ աա7ճսր յք&է սուրբ հոգւղյն է ^աեգուցաեկ 
ԱԱ^Ւ յէրրկա/եայիա յոգւոջ. վանջ լթթե \ քքրպ>֊ 
գութա® խաղաղամիստ % \*յյու1րպք բնակքճ* քի Հ«^ա^«րւձ 
ո&թձքՏ* , ձս գսպսՏտ ՝քւ խաավակսԽ սբոփ% ՀՀխսխ֊ 
չխ *ղյր խճ$աասւն *ի չարաւխ% վոՏասյ » Լ Գ էՀէ*"*» 
յր֊ւ *ր*4 • "որ^րե Ք^քյժՓ^ւ. 

է ք*6»փք*ոՀկ ղէֆաս թւարկաշողա » 
7^4®» քէ**ր4"«–^ ^«0* հ^&րհ1* ^արէա–֊ 
թխ%՝ի. պէքփ ^էՀ1 «*ձ խավիցխ ՛ի էՀամանակքւ 
ղջ&հտք^ՀՏէ-էհ^ձ՚^ֆ* յ^՚ժ պղչրպ»^ յաչ^,%^պ4» 
^ ՀՐՓ՚Հք^շՒ *Գք*Բ ծ ժաժ՝ °պ^Բ Կտր * ր “7*– 
կացօպէ |Ա^ ճ ^Աէքքփ) է ա֊էոԱք ր^<աէ ^էւոր^ ^ւ. 
րէաձզթ \\աք,կաէրպէ; աղ^թ^է խա%կ Սե ՀահաՀքա, և 
»*էք*Թ»1րէ–ն*ր> ; ք*պ,բաա աէտ&յէ* \^ծաք չարաքաւշ/> ^՚ձ 
8">է^ք «է–*ք«>ք է* ճ– *լ&յձէապ>ակՀալհօւք ՝է 

խ»Հա%. խքպ§փ.պք՝է հր^"#* «ք##*# #“տր • “"*֊ 
%Հհ**% համկֆ ըՀպեւՀ »«ւՆ*^լ պաաարաաաէ . յք*ք 4*. 
%ապադ պպա»ր է և ոլ աայ Ֆբբ&Հ հաքաձնը»յ յաաակ Հ«*«–ք » Աձ# #““7*– 
հաՁ"*Փ •Ո՚Ըա"1> 4 աբէ*%ախա»%, 4 խա֊ահեաԼ արաքե պաամհպաթաե 9ք 
Հպ՚Հ (&Գ չ+ք)* Ի4 երկայհ*աֆա ԼքԼպթ ա4փ*փեալ ժա*ժկ*պ*Ա*Խ 
թեսսկթ հեշաադզք* աևա*կ #«.է*ք • 
ՀեՀ0Հքէխ% աա% յիշբ*.9& ՝ֆձփ 4« 4 անթաբկայքդ աեՀե աա7ձ+ր 4 

4«ք*–»^ *քք*/ • 4#%& ՝ք> յ^էք^1"^ ^ * 4 
փթևա% քթփ 44 ա%Հթտ *խակա֊ 

4 •ևհ&**Խ պ՚բ—Հր և պաբա 
♦*4» *4 ք«^ք •թԼ+ձեաչք աքխդկ* և ահ յէկաակա^խ և ՚ք բարկաչքՈ^4» 
Յկէ**ք պպա^հա^ Հաբ աէկեալֆ 4 |^«ւ# յաաակ թա& 
(I*։ թ**բկ»*Բք։) հւ^«*ք« > պխ"էՀ**րԳ" 
պսսմաա*ք7ր9 ևբ**Հ չթբ 4 /«•/»♦ (|^ չարր֊քկ \աՏ չարթաքկ*է»թեահ 
Կ*էբ*Ւ և բաբկպւթԽաե) ւք > րերաԽէԱ Հ**.ձՏ0> Ջձպ*ք Ո4^աէ 
Խափ» յաբպկ խա*»վև$օւ,Հաևկ. ղ**շ* ♦ %աքեպկա և պ*ա*Աաւթք պ^խան 
յաղո(Հ* տ խպ»հ**Փ9^ , 4 **աև% պհնաղթր 
•փքԱ* . 4 *«ձ ««9 ՚4 ^«(^քւ»4«(> կեաես * |)^ւ«ւ4ա^ 4 »/աակաՀ 
ապփթթ պ»պկս խթա.%կ (|«/ ծո+քա) ա%բԽգ**%ձրչֆ 41ր • 4 *ապմ*աբարկա~ 
Ձ®Փ &էխձ վէ~(փ * ա%շեպ>հակալ*** պաաա± 
բադ. է և*է,&ՀայՓ Գ "ա^աբ պդա+թՀ ա% պ*պկ* մԱ^ևըափ « 

□ւցւէւշտճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 



% ա 4,Ա«Ն Հ»+Ի«8 8Աք<1Ի8քծԵԱ՚Ն 

պաՀարա&յհ • |^աք» էաավակաէա աէրաաՀՀ բարկացաքԽ , 
և. գգապաՏաէց յարձակաւՅէ էակաք օէքոո %արա . էակ կ». 
կայԽամիէճ» պպատահև-լ արբաց> փօրմ-է ՚էքաէ8ա հոդևա^ 
որ* և է քՀէԷշՀ էրր»ձ««–*խարհրդոց» 

* 

ՎԱՕՆ ՀՈԳԻՈ0 ՏՐՏՄՈԻԹԵՍ.Ն 

*Տր*Մ«Ի8*հՆ է*ա.ահա.թխ% 4 աևձթէ ևձպավթ 

Գ Ւրհքէ՞Յ աՀո֊&Հ • ճ՚ր ^ա*"լյ*^* 
ցանկալ թի կ, և ՛է չպաաահևլ հատաւցէճ&ե Տձա&փ ցև 

քաէրկւաւթ ք է ձկաա&ւթէ թէդոսն 4 աախՆա. է 4. պաըրա֊ 
ԺԽաԷէ գէւրաւ. կլաեկ։ | սքոաէ 4 տրամա*^2–ֆ , և. աւ^, 
«4 ք*%ք** պինաղԱ էսր . |/ք>4&4 *%/» > ձնա&Լլւարքէ. 
աքլյարժամ՝՛հրՆասէ , ապատէյէրկաևւյև տրամա.թք 
և.» ա*ւաւ.էրլ յփսրո^սճտկ չրաա֊ս և. յնւո նրքկաԽցԽ • ճ. յ®է 

աՈրցնալ ՝է նմա՝ փաւա^էրլ^ նրկխնաց , և. ամէհմւՀՏև ւ»լ^ 

հ"քև"ր –Էոէ • «ր*1^. 
և. պչ֊պմևպափ ճաշակ կարկ գիա&Ա փաքե պէ ջէքմաա կ 
յզժ* Հրամպվէախտկէ աց չյարաէյւցկ ք*ֆաա ՛է էակալ, 
և. ոչյսղօթ-ս ա»ւ.րթա քի վնր նրթւկտ աա.ատնլ կարաայէ է 
1նք^4 աէ/ևնաքս բարԽսւց աւրտմուք, կասքա&տ աափյ, 
էսրգև՚Փշ֊ ըևթսէցէէյ * Հէրտմաւ.(Յփ ԷոսփաևԷշլ 4 

ֆաավակա »% աեաանՀ պամաաղԽ , 4 գապաեաՀ յարձա էքաձտ աա. պչ$Հ 
#*# ք՚-քէ՚-յ»^ • # »/ք»յ > •#է^ք*ր։* 
4 ՚ք ^«4» հագևարա (\աՏ հարևարական*) , 4 <քփշերէ **♦֊ 
%ա.թի*.% խ՞րհրգ-յ « 

$Ր*էՈ1|*4էՓՆ 4 աեձքխ , 4 թաքկաձայ աա է խարհրգայթաաա 
կաէ.թՆ 4 ^ նաա.ազեըր էրաչյե , յէ հաաաւ^էքահց թարթ են արաաքաա֊քժթ • 
|Ա| Հ/փպոայ&ե հաաաւ^ր/ան ծնա*. ղարա<մհ*վ2$ւ անձէն ւ ֆրամաքեխն ֆ 
արպկա թեր արն աաէա*եաա., 4 պախրեաչաե կըսեկ գխրա4֊ • 1հ» 4 »ք|^ 
արափ , 4 •<■«•4 պծնեաչ֊ յՏայրե՝ աւ.աափ «4ւ4«ո.էւ > ^ա^ագխե 4»^» ձ՚Ա». 
%ել»վ– էեաԽաւկ, 4 ծնեալ 9*ւրախ (թփ • արաաէհւ^ք թապասմ* յ»ւ# 
Հնաձփ յԼա երկաձզ է*թ"3 ~ք&»յ* Ոձ 1փ"Հ յ~*է»Վ*ք քհ^էեարա^ա^ 
պանՀե արայԼյաւյանել. պոպեա 4 #չ 
գաան^թֆ ՛ի աունա խրեանյ • ւֆա/եաՀեայ *շ ձա^ ձէ 
յէաա խր ՛է ա»եաա.թք ք 4 օշ սո%.րթ ապօքՅա մաաաւյրաեե • Հաձպե «4, 
^ Որ*–» խափան կ ափրամաա^էն ա.ր գագարկ , 4 չարա*վՏ1է յ-ք. 
է–ք#ձ։ Կ«Որ**^ 4 խափան են Հձաշեչրյ 4 գարեաս*րայ * 
««4»» 4 արամաա.թք ԷմԽաափյ է գ1րրեաՀն յաշրպչեաթ 4 կապեաքն երա 

□ւցւէւշտճ ե7 Օօօ^1ջ 



*,ԱՍՆ ՀՈԳԻ»» ՏՐՏՄՕՒՕ՚եԱն 66® 

գԼրի յ՚հքոպքէպ > աս*»քէ *ի 
9ա*–"3 * *պ>է"*Տ™–թէ> է ||ձ րքէ արոտճւթխւն, 
»լ ւՌտ Աէնքէե և. ա/Լ ախպրն • որպկս և «շ կէապակք աէ 

՝ի հաՊոՊՀ,տ՝ 
IV» կապևալկ ՝ի արաԱու.թ՝կէ յաղթէ-ալխ յախտիյ, 

և. ղիապս/ես շրջէցուցոՏէկ ըեգ իւր * ՀՀրամա–(3 (ւ ծնսճփ 
*ի չպաաահէրլ ցանկա. թ1ր, (ակ ցսՏսկա-քՅ֊քէ հաղորդի ա. 

մհրնաչն ախտից « ք |ք» յապթևաց ցանկա. • յաէթեց** 
«••յր* յ^քթ*լ ճք“»ձ աՒոհ * "ճ յաղթահաք^ Գ 
տրտմեէ-թէ % Հ^ամիէրրալ ոշ տրտմի քի չպատահծլ կև^ 
րակրոց, և. ոչյմա֊մկալՀի չպատահծլ֊շար ցանկոՎ9|րւ 
|^ւ «ք® 6^ 4 րարկացալ, օլ պատահի չար հատա֊ցմ2մն • 
և. «ձ տրտմի խոնարհ 9ի չչպատահել մարմեաւ.պէ <^ա«, 
աա֊ոչ • ճւ օչ. արծաթաաէրաչթ* 9ի պատահ էրլ֊ էխէսսա֊ց • 
^կաացէրալ֊9ի նսցան4ր արծաթ » նհթա աո.աա.ծլցանկսւ.^ 
թէրամրւ քտյն աիարժէն * ||րր վասձրաէ կ պրահէրճթ , Սա 
ւ»լ յթտծասե ընդունի ♦ նոչնպկս և. անախտ միաքնակծաց 
ոչ հարկանի ի տրամոսթևնէք |)ւ 

|| ահէմև գքէնա-որի և. թաղարի պարիսպ, անախ^ 
«օ«լ/^^ կրօնասորի ա մրա գոչն ծ թլան վևաայ % V) ֆ (քնգ 
վահան անցանէշՍա ^ մարգ յոսմգՍարար արձակծալյ 
և գպաքիսպ .թանգ էրա էյ մնրթէմնայ • պան ախտն ոչ 
թահարեաց տրամա.թ% վտանգթւ ||ք» յաղթէրաց ախ^ 
"փց> Հ"իձա3 քքորամութի՝. իսկ ոքյաղթի ՝ի ցան կա. ^ 
թենկ ք ոչ֊ ապրի 9ի չարե • 11/» տրտաֆ յա2(ախ և աակ աչ 
ամեց ախտից գպյնման կ հիլյմնգի՝ որ կծգծա*.որի 
•աղխսթի» ղի որպկս հիւսԽդն ՝ի գօմևօյն յարո կ, սղի». 

կաթովդ էապորէՈէԱէ կ • նոյնպկո և կապեաքե ՛ի կապան» ախուրո % (|ձ 
յապթահաիմտ արաքա^թք ՝Է չէէոյկ *փ**փտ • որպկո և ոչ կապոձտ աո. 
՛ի չյթ՚Հըս հ~”Հ"»Ը*3 ՝ 

Ո/> կապեալ կ *ֆ արոոքոսթԼնկ, կապեալ կ յախաիշ &■ քք*"*յ» 
պարաելոյ% ((*/ կապեըոխ) ՝ի յա%գֆէՈո%ո*.թք . էորաք—֊թք բ**Հ+ 
Հ~*~յ ՝ֆ ՚ԽՀպ ւէնլՀ՚յ ԸԳ*հ 1^որգխ"Ղ. Ա~*ժ–էո 
ձմ*աԼ) հ էՏեոաԷս բԽքէՈէ֊ա» կ; է (է» յապթեա^ բաղձման , պաբաէրաց պախ֊ 
աըո • ււ|* պախաս ոքարաեաւյ , ոչ ըէէբո%ֆ *Է արամհէ-ք&իէձա « 
|«# ոչարամի փփպ Խաչ ՝Է կերակրոց , 4 »ձ քք«**««* »1բիպեալ ՝Է 
կո&թէ ափէ—իո. Նա & ոչ անբաբկաչոպե հբէպեալ *ի հաաոա^ա^ԽիՈք 
քոխակալո^թֆ 4 պ&կժ» Հէաոա. • այլ և ոշ խոն ար հն պակասԽալ ՛Է 
•^ոՀհէէ՛*՛ պաաոսոյ է կամ* անարծաթասերն ՝Է աաւ.դ.անմԽ աեկ/ևալ • 
Հլանղէ բաշբոգաբձ կ *է ոոյյէն ախոփյյ ըղձմանկ ա&Ն&փն տ |կ^ք4<( ք«». 

%ձոա ոչ բնպաձֆ » աոյեպկո անախաԽ ոչ խոյէ ՝ֆ »րամո*.թե » 

□ւցւէւշտճ ե7 



664 ՀՈԳԻՏ8 տր8էրու՝«>եօ% 
պկա և ախ&ոս*.այթէ *քւ *դքամա.թ–^է> 
•քրկ րյ^«ք>» * ♦ Ւ"հ "Ր 

աէշՀապւհխ, արաի կ ՛ի ակր հահաարազ* ք 
|%։/)րծէսքՏաակքքև տա.ժեալ^ արաէֆ 

«ր ւ էսեարաասՐ կաք ՏէաՀ > ֆա ա»է|՚^ 
*ք*հքտՀ է/ք*^**^՝ ք*է75* ^"րք^ԲՀձ՚է Ւ*կ 

ք*պա.նէ% |\^ Հեարէզթ զարկաթ 
տմեա*$խաԽ ֆ և ապ$աաքհ*ւ§ձխ% պաֆրաս նէրմե պա&աՕւ է ^«ր, 
քւՏ հմԽագաքև մԽշխ պքր*պա*ր 9 Լ /պէտԱ^թֆաշվապր^ 
հա*կաէևԴաւա*քկ գմիաա ւ Օ աչ*Հք նէրրգ ար&սւթք %ա.ապՀ 
ա%գ | 4. գաֆսա աեապս թք&Է *րրտա&ւ.ք2ք աէ^եդ ՝ի*պք։ա^ 
^^^57 #է<4*յ^է * է ^ ^ 

աէ««ւ/ա ցքւր է ^|\տ^> ^ 
րՍդթ | Հ^կարա^ալ անձքէԽ էս աքն դժա.աթահաՀ* ՀՀ% 
Օյարւթյ* 2էաշակ1ղէրար բաճաք քպւաւԹւթք. խկ 
ք #"»&հկ քք^Է^ԹՒ^ աշՒաՐ<>քաՊէ^ՀքծէէՀլք*"*. 
Ւ**ծ Գ Ւրհրրտ* 

* 

8ԱԴ.ԱԳ0 ՋԱՆՋՐՈՒԹԵԱՆ 

ՋսՆՁր«հք»*1*Հ&*֊Յէ *էպե.Հւք»»Փա&&,0ր 
1 *^ք*^քր« քճա.թէրաէւ, և ^ կաք քՏպէքկմ՝ 
փպքէա-թնք արխարար . ^ Հ<ք> օրք&ակ կէրակաւր կ ալ. 

^ադջացէրալ «&ր»ցծ , Հաթայկ* և Հարձա.թխ% օք^ 
աեձքքե $ հ&€–սք,սք* քսս-ծաեէ պարդԷաՏա սէրրաս • 4 
փօբ&Ոէ-թքէէՁգլ հաաոատոէն զսփրսա յչաքս • |\Տյ ս&թաՀթ 
հա/աձի դ հողմից % և վխտ սր ւյլ «րճձ^ արաօար ՝ի հա6^ 
ղԷ*»Է ձանձրոսքՅ-է գէլվճտ է ղ գաք&անայթե աճէրց 
ցաեէ պսրոոսղա 9 և* գատն հոգևպոսկան արբա ըանէք յաօք^ 
ՀաՏա աէոաւԽ* Ճ|>&Տ2աքևՏքէ*է.թՀրհաըօ&րկ պյիաքերակէրաց 
*փ Հէ1րէ/<ւոքԷ էք֊րմկ • «ւ^ւ ոմեէ հավբևրէս֊թր ք ժսւ.ժ^ 
Հսղ4* ^ վտանգս % Հվքէ֊անդաց ա/ցէրըոՀէխՖ պաաճաաւէ 
2ն/Խձք*ավՅ–ի ւ ձև հասանԱցաՀր&կ ծյ❁ւ.լանաը ^էանձքա^ 

*Եր***1<** գժ»<.արահա**յՀէ (եձ*յ քԽաւնպյ ափա գալքրա* , է 
* 1Նր*»էր» »րք»*1+ 4ք • ՂՀՒ֊է*Վ*ք **-&> է****Մ "V* 

ք*1)# Ջյ&**$"Վ*ֆ& *էաշակէրա Տ՚Խթք. .դքա*էՀէգ*Հ աքաօսէ. 

□ւցւէւշտճ Ե;/ ԼյՕՕՉԼ0 



8ԱՂ.ԱԳ0 ՁԱՆՁՐՈԻԲԴԻՆ 6Տ1 
րալէֆաայեակէաչյ 9ի պաշտօն սպաոու. արագ է ֆ և *ի ք–**ր& 
և յաղօթս թոքլյ Օ տկար տոմ»կնու.աղծրու.րոՏ»ծ 1 աը^ 
կար **Էհ » և. խորհուրդ %ն/ևապարհի ձգէրար գհէրղգե ա 
Օ ծառ. բարիպ> կարէրալ ոշ~ շարժ ծար սաստ կութիւն 
հողմոր | և ձաևձրու թի ոչ՜ խ(հ ղՀաստատուն անձ%§ կրօ^ 
%աասորի է (՝ժիախակծասր խռքո. սէԽասրսսփ • ոակաւ 
է**ԼԳգարձէրալաարաթէրի* ։ ^ 
փախէրալ-լ պտղպէևլփ. նոքնպՀա ևշք$ալ յիաքնակէրաց 
ոլ պաէ/աթևքիէ (|ք հՀէ-ա&Հն կ՝ »չ~շա*աԽպ յէաէկև. 
րպսկրօվ, և «յլ 2ոձէձր»՚յ*րլ .յխս/Խակ1ոսց ւքՀ գպէծովյ 

1*էձքայազյխաթէակևէփ հաքթոսցէոպկ ՝(ր դ*պա 
աՏպր, 4 «&Փ& ևրևոԼթաՆաչյ յէքս թչ, ^Հպ^չէցի 4 
դոլրթԽ է &. &ա թնդևար* ձախ չաւաւ., ձ. ^ ւքաաա.^ 
հոՏՃ* խահարհէսղխւսքի » և կաեգնիէֆնչև յխգարժծԽաք • 

*ք**էե՝ *֊ Գ Ք-^է&ծ* դՒ֊ր*9*–* 
պէէրԽա ք և ձգած գձ&ռս * |* քք"»ցքձ 1ք*2ք թարձէրալ 

պշԽաւ. քծագ քրմսւհաԽ » Լ դարձէէալ սակաւ. չխթծոնու ֆ 
հւղխաոարած 3(ա^ր իաւղի • |^տէ( ղթուղթժԽ ^ և 
աագա ոխգէ քք/ք>* է քԱ քէխ"հԽ, և <*Հհ պ՜կ"*֊ 
Ժ Ւ*&՝ Հանգի •&»*&* ^ կծրակրոչխ 
ցանկութՀք* *| աՏտգաղիոա ծ յսպօթժԽ հաևապագսրգ > 
և "Լ ժԳԳէԺր^+^&է ՝ե •“ք***/ք*^ $ր* 

ձաՀղաւշԼատլ ց*սւ.ովթ, նոքսպկաև նա 
յապա քխ և ՛ի գ*րծ*է *\\ակաաէրալ հխ.*6պ իպ*րա.թ՝Հ 

&ա*–ո1^թ*•*րր7ս V1 թ™–ը*&ռկ ^րէղ* 
ՀէՀևէ&ձրաքյք քւժշֆէէ ժոէ.ժկսւը»է.(^ւ օքեղա։(&1է է աէմեկ 
գաէՈրԽպքև հաէասւթփժե, րսա Հրաէաչքև էճք է \րպպ.Խա, չսոէ 
Ո&ձթ» ՀՈ գ*րծգք ծ. աղոթիր է 4ւ թոպոձԽասր մինչև 
կաաարևսցևա ղաաքևնախ % |^լէ յաղսթժե գ2ծր*քոլթֆ 
էոծորխ ոիրոխ ոզաաոուպթ մի էթսնծր , և դևԽ ձոնձրա.֊ 
թևա/ե ոչ՜ մևրձևնաք ՛ի Հէպ* \\րմԽաոործա ՛ի հոԽգկո 
ոպծռցթտ կոըՏոծ&ււք 4. թողար ՝ի է&փացրՀրաԺարաէև 
յպշխարհկսա 

4 Մէ •ք^-'1 ծ*ձ"»րհԼշւհ& 4 Մէ «րքՆ,,*է , 4 
*–**1 % * *•» &*գայ1 

2 Եքէ* "“"րր^էփ • 8 ւքք #ք(*՚*1 ՚# * 
3 Ձ-ք* #ր^–|ք * 
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ՍնԱՓԱ.Ո>«Ի»ԻԻ՚1. Կ ախտ աԽքՕաՀաԽ , և ատ/էնախ 
ք*քծպք ասպթքճաւ.թ1ր դխ.րաս շապապասփ տ պէՀէ* 
ֆաաակար արտափ պծաայոկնւև. յ*րժա*Ր հաաաեկ ^ ծ*յք. 
19/ճէ ք չաքայաարմևկ դծաոն տ \Կէկ օեափաաա.թք աա պր/*֊ 
նա-թ֊եաեց մևրձ րւաասեք*» և *չլ էՏէրրմի մՀքԱշև. հաաաչքկ 
ՂՀՀքա֊Թ՚խ՝ (\պհո<ԼՊ՝՝Ւհ՚պձոտհ > «րէ Ժ“* 
և. աա ստքքեա. թխն կպ&չէ սևափաո.ա֊թխ% տ 
\\՝իայնակևա3 սեափէաւ մշակ անվաք2 • պաշքաաաա-թֆ 
կքևաչյ և. դփւ»րձն կորոյա » ծակոաևազ֊ պ պահկ 
պաըկէրսղաԽ է և. •&ափաէւաթփ կ*քՈ9֊աա$Ակ դւքարձա աայատխ 
նա-թէրաե ա Հ^^ոյժ աԱափաափ ծա֊խ հնաչյէ , և. ևբկպթկա&ւ 
յ°դ* խաէւեևալ^ կպ»քպէրԽ ա ՀպոգաՐ 1րդծսձ*կ զ՝$1ր*ա ա*ձ է 
4. դաըդսԹւքՐ սևավաաոաք՝ա յարձակաւ*Տ ւ»լ^ւա>է 
ՃՀր յևըկթաք և. աղօքՅէթ ժարդահաճկքի "չևըսեէրե աւ ա41 

||էա^ա««ւ/7^ւն ^է*/՝ քք—Լ է * ^Թկ ք 
գԹԷցհ" *ֆ ***** ՝ քքէոճԽ կոր**.»էր է ()^աձ^ դյաձ*2 ա/բ 
խքաստաքե, 4 պատւստքէԽօա.թ1տր վասաակ այր հա&ճարԼղ» 

%մաՆէ յիայԽսկևաց խորաաՏաևկ « պ&ապֆաՏա ^ 
նկրթթ» քէա. 9 4 դմևդքքս *(* պկաս ա1արդկաեա ^^ա^ւււյափւ 
իաքհրդաՀից յքսի ապօթևլյ&ափաայք-թի , ^ պյաաաճ> 
*է ասքս ադօ(31ք է^քէապարակացօ/ց աէճէկ պէխ&ա-քՅֆխր 
աճտափաան 9և> դբաքք*«.<& գբգ*ւկ %ի դաւաճաճաւ X• բայ այ դա. 
էածկ&ա գքէպԽ , պէ ՝է նէրըթա֊աո կ աղաղակնրէ փ^չ4 

$աճա(պէրս քի .թաղսզխ խապաղոէ֊թ 2ր 4 ւքձքք ևբևե֊է$չյիա է 
^Հաեապարհ կարծէրա դնէրրկայ ^կապյաո.աղակ^թ ք 
4 Հ*աղստ բարք* դյաէփաենէց կեաԽսԽ տ ||^1 պար&քդէ ^ 
7ճէՏ$ապաբհէ»ղգաէ֊ա2(ւսևայմև դփլբաւ. գբդակ քէ ^4(* 
ապա 1ր(2կ հասաեէչյկ մսսմսէրլՀԷ Հէաղպթե » վայևլէրաչյ1ա 

I (\»ք^քէր(|«/բա$լԼդծ պաաապի2ք) Տքէլաաակար • • դծաած • այ*պկա և 
ածափար*. *ւ֊ Բէ–.և •ձ • կ-ք^չի յար^ալ՝ • ||^«»^–»*/ ՝»*Հ 
բԽրասթք ծ»ւխ կ հծ"յի , է էրրկորևած յ°ք֊" յրաւ/,% . . է 

^•^»«ւու^/ււ)ր Հ^/ 4* *ք ծավալ. • ^^4 հ արկած էս դե ալ% ՛Է ծա՝ 
փշքֆ 9 • ծմածի յիափյծակեաքյ խարաղկա • արապրա*֊աա թծրծ 

ք4 • ^ ՚ք հ"1՚հ*Ւ * Ի Հրապարակ* ադաթծլխ»րհի *ծաա 
փաէւ-ւ&քծ . . |ք^ յաւչյածէր դմէծաՀթք ՛ի 2քած ապար հի . • հաքէքծա^ 
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աեդրւ | 0% սնափաաի գաւէսրակ կ գազանա^ 
բէրկ, ար ալ մատչի ^ սէրգա/ն այ ւ (՝ ՀաթԷ գքք քքէալ 
9Է վէրրայ քյթաչ) • և. ատւաքքքնա֊թ% վաստակ յանձքէն մնա^ 

• |> գէշէրե կ^ք ՂՅՀ*տեՓ* ը™* և •Փ 
հքասքսքակևք էըաւսՀքինցլ. թ “է ըստ աւհտարանքյն ւ|\>^ւ 

\)՝ք աո. դ ՅհէՅ* աէձէևս գյւարին վասն գավից♦ գի տէր^ 
ա*ձ>հ հ^ին *Է &**ծաւկֆ և հատաատցկ յայտ^ 
%ապկա % || պիտակ էրգի֊ ձ1րսՏն արկէրալ 9է ծացի • և. քձա^ 
^թաւցէալ ա*ւատէնու.թէւ% Հ>աԱ քէքթա ևա պայծաաագաքն 
ծագևացկ է ^ԷաԽձրա^թ^ էթս&կ գախդաւիձք ֆ իսկ ^ 

իաււաւքՅֆ կսաւաւցա/նկ գաիքաա էձապացէրադա • գտկաղէն 
աաւագջացայց , և գծերն ^թած գժանա*.կ հգարագաքն արագ» % 
\՝–կ էթկ քաաձիցէ*. 4՝~Ւհե^Ք > (*ԱՁև & 
յայյնժաէՐ պահք և. հակաւՅե և սպօքձթ • Հաժեգի գավ֊ 
բ*պժեցե յսքդարկ գյաժարաւթԷմԱն յևրևձրլչ Հա, 

ճաոԼ-ր գվաատակա ^ա ժարդկայթ» վասւաց , և մի գաագաա.^ 
%Է փա*ւ*Խ Ժաս&ժրք վամն նկոմս գավեատից » յչստնգի փաա^լ 
9&Փգկ՝հ1է*Փ Գ ^"է է և գավէրատ նարա չիքաԽէ 
յեքկրէս * էակ ա*ւաքփեա*.թ1ր փաավէ 36այ յասէաէրա/նա է 

I ոՀ անձն արարած ալ է աեավաաաւէձէնկ 9 գգայլ 
կ"»Տ> ^ գի**՛ վաաաակաց քլաց կարաասճժրք . այլ յամև^ 
նայն ջանա բարևպաշաա-թ 5 /ծակից արասացևս ^ ^ 

խմնարհա֊թր, ^ այնսքկս ած փաաւէաւարէրացէ և իասւաՀ. 
ա-արէրսցկ գքել 9է վԷքքՀն աւաւրն է 

ցնաաՀգչ, և աչ պթ յափէաակնաՀ $ըէաաակ* քթ ւ \\թ.ազփն~*֊թխ% * . 
||աՓաակայաա. ձեա% թպթա^ալ ՝է և գորՀշ թարէթ ծածկԼալք 
(|տ/ թպյէրալ) քա% ՚ԱՐյ" պայձա«^գ*յԽ Ըէսսաա.»րէ\% Հէա\ձր»**֊թք 

է"է*գ~Վ*ք** ա\ձքն, իակ &ափա,ա^լթՀ<ձ պ*գե 
ԺԽ1Խ. պակաքձ պպազա^աճկ . • հղփրագաքե աա%Հ տ խրք նթկք գաանփ֊ 
յՓ* ^Կ. ^ «ձ է*1–^ ^՚ԺէՐՅ* * ^ * * գափ>սթիա% 
թաղքայԽյպէգորԷ ղյօժար-աՀՅփաճԽ . քք^ք.. 4ւք ղյաա-Էաև^փ^ փաաժե . . 
պաաքեաԼ ի էձ*ափաւս»ւթև%կ • 

2 42 
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ե ւ»փ^> քՕէքքայ^րէպյՈէ^ա^ 
ցէափէ հ փքւ"4տ՝ **֊(* հսաաևկ % պ°*/Թհ և֊ աաւևկ քաա 
հահ*աա*(3քւ % փօ^աաակմ<սԽ քեսհ% ՀնքֆՀև նշաևակկ 
քաամէմև , և ղա€քխարՀ*աւ*էծ**է.ՀՅ Նաև ՝գ*պա*Նաև աւ-ետխ 
աայ աևափսաՀև « |Հբփրձբա Հձֆւ֊ն յ*յձ վեբմևպք անձն 
ս"Հաքո0է"Նաև 1–սակայն աւճափյաևզ*Հևդ* էվճտև քՏտկկցւ 
»1>ք հաաՆալՀի վևևնկ աասահփկ պարէՇաֆ. վսցբաբՆբֆ , 
և "բացակացէաքև սԽկցֆ ՝ֆ հՏԱէ1 1 Ղյքխպոաս^ճաւ^ 
թև ամի աիս*աշեալ է* *Ր ^ բաց կւԽցցյց զաևձն յայ9 
և խբ քՀ*է դ*ոապթթ»ա,թքն է Արպհ* *քթ Լ&ալֆ 

^«աՏա և աշ^ գյէասև , սոքԱպկս աքաօահացեաքև յխբ 
յջՏրեւթխև ♦ ^1|ւ9«^Հա|«Խ/՝ ի»աևարհԽչյա֊ցսձ*կ պոաաա 
Նաճյզ* զյսպկա աս*պէքաևուՀ2քս&զյ.ալշաիէ ր |||4ր^քս^ր^ 
^ ^ քյ^« պ^ոհհԷյ"՝ ^ «տք քքսռյ^թԲէէ 
ս&ձն ♦ փ*Խպէ պպկ* Նա%բա.թփւ5և պաղոյք /ևքկ ցսսաա, 
սքքևպՆ* ամիարտսո. ոէևաթ՚ֆ իսպա*ակհ ցաևձն աաատքաևէ 
պաղ*վթ* նևիձոպ^ *չ^ Հր պխոՀյ (րրկբաքպրՆայ . 
այսպկս և առստֆևուֆՅէֆմւ աՀֆաբԽան Աէ1\ք&է» ||^ աէք 
աժբարտաւանոսթ է դաևձն աթո , և ոչ^տևսօքևՆս աոյաչպ* 
Գ քհՒէՒ –բ խ*աթԽ գթՆղ. Հ-ձպք՛ անձն .աաքբաբաա֊ 
՚ևաևթև թ ույաց&ալ/է&փ յէսյ էւ քսևդաչքր (էքևֆ ք^էՏրյ է. 

Ընդունակ չ*պ>է ♦ ^ տՆամևկ բագմոէ-թք 
էէԽղսֆևաց դքէմՆաԱ և ^ աադևապֆ *ֆ /աք> 

ղանգֆտէալէ ^ք^Նալ յքևգռսսքևու. յտ7էախ ք 1ւ 

8ՈՒՀԻԻՆ 4 ախա ղայրայեալ 4 «րսւա^ալ փթ"Վ^ • Փ*Հ/Լա– 
^Հ&ԼՔ ք^*/^ *ր*աման Նշանակեն , 4 գամրարաա* ա%*է~թեան 

ք-սղուսան աա֊եակ անափափւէէսխք • • 4 ի*֊րոյ լ»ււ»^Տր**.. 
թիսնն համարք * (Է»«ք4« ^ *ԺաԼ յ*աա*Ս^ "աԲԳէ "Լ էՅՒ*^ * *ր^– 
**4« հրաահայեա^Խ ՛ի պօրաւթֆս քա֊րեանյ անկանին ՝ի խոնարհ . - *–Լ 
*–*3| * “7»*|4,“ 4 աա-արինէէէ,&7ր րաղմաւՀ&ք պմքաա աան • ւ< ղնեխեալ 
անփգո^ա կ այգեգյւրնք • նօյնպե* և աա.պրքնա.թք աան ամբարաաա ա9 
նք Խյ անպքաան կւ խ4չ րաանայ պաաաս . • "րպե" ծանրաՀթֆ 
րեկանկ պ*ա»ա, նոյնպկէ» հպայաաւթք պանՀն աա.արինի է ||ք • • 
"Ր 1#*1 աեպեամխ . • թոպայեալ քթփ յէհյ 4 ծ–»** ^ ք#– 

7 սա-^երկ թա-չնոյ և յայլ իրկ • 4 > ՀքշԷ^ »ևրև»Հ պարհապփ 
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քարթա.քևէալ պարհակի ՝է հաէճսզ *• յպքլ 
Հրկ» ^քարշափա երևաք պսրհարևրաքր քաւՀւարւաասէ&և , 
Լ. հնչիմս հրքք աադևասքևցօքց զևա. Հանքի ար փղթր յի 
յաաա^ հակաաակ անկր զքնթն այ և. գաո. ^ նմէմնկ #ւ^ 
րանայր զօգեութիլԱ , յէրտոք զարհուրի 9ի նուսաա աս^ 
§սջՀէթ տքրսլէխէխ է 

1 /4*էԱքաալոՏքութ^ յէրրկնից քխկհց զհրէրշտակս , և 
/|քք&– էփպքԱ^խ 4» •մեկաեէրլ յևրկիր • է»կ խմևարհաս֊ 
թիանզյարզի$յ1րրկք^ովիրաչրլչքսՏէկ , և ընդ հրեշտակս 
պարէոլարթտրասակ % |^ք^ւ հպարտանաս > ովմարգ» հրնլ 

և թարախ « Ը*ք^ք հպարտանաս և թան զամպ* 
*ի ախր աաֆաաաոնաաա « Հպյեաց ՛ի րնսւթՀ թո ք զի հալ ես 
*- * և յէա աւսպյլց դարձ է ալի մոխիր 
դաոնաս « այմմ՝ հպարտ 9 և. յետ .սակաւ ալս^րց պպև է 
%՝Հդ1$ր էԷքէէխՐա^9Գ բպր^րպց^քմևևս է որ յետ. սակա^ 
«*• ^Ւհէ՚շ կ** Է հ**ւ՝ 1)^ծ է 5^ 1&//1 °ք^ 
յ«յք է և թողաըէրալ 9ի նա/ասկ՝ ծանետւ զակարպ.թիւՏա 
ք&աւթէն, (|ձ &Լ անիա– բարի, օր ղլ ձ<* ». 
րԼալ> արդ ՀնդՀր պսՀձէաա օրպկս Հքքովյ ըեգկր շէար֊ 
համա աք որպկս Հ~քՎ ք4^յ(<«*«»ւ և. ալ յիշևա գբա֊ 
էպարախ զած • Հ)\*աձւիր զչոօւոաքն զած » և մի հպարաա^ 
Հքար արարա&դ սալ արարիչի ք գի մի արհամպրհիցին ի նըՏ 
4*Հմթ* ( և մի արհամարհ էր զրարկքպ&և . 
*ի .րարձրագթՀէ վարոլց ևս , Աքքէ նա առախորգերաթ ♦ ^ 
աատթալթիւն ստացար զսրրոց , աքլնա էր դև գործակից 
թել յամենաքն 9ի շեորհսԽ \ *|\աւանեա զթարձրՀսցա֊^ 
•քիչն է որպկս զի կայցես 9ի նոքն րարձրութ էն հաս տա^ 
տուն է |յ\սշ>փ ^^ սահմանս իՏևութ1և .թո • ծա^ 

ամքսպաոթլէթ%% Հ1*քշրշք/ձ> պֆթևոյ զթրՀուքԷ Հայխտ,րա^է.պ%%) • 4 ^ 

^ Հք»5ք 4 խ»խաջի*Հ 2թոՁ թեկանկ գ*էք*> նորա. Հ^քԷ • • 
կաս քֆպ գատձեալ ՝ֆ ,հ/սլ չաւնաԽխէ ( \~Հ /«% ք .աոՀաս) • այժաՐ 
Հպթրաաքֆրպ* և ժ^ա *~Հաւ էֆոյ «րք> եա * ես "քչաի ոՀեֆ* 
քքէք –էՀաֆ*ձսո.&քե « *»|/ յորժամ*# նքանկ , աեգկ% 
երէփ ակ աք ութ ք թեո&է+է Ալ ֆ%չ ոձփ*թ–քէ ղոր ոլ յէ*յ ա*ձրր . 
դքոթպաԱՀյ *Հեֆ», ֆթք Գ մեէաթֆ* • &դ$ր &պ՚հհ&՛ Խյ Ւ&՛ 
դարպյո+ա&ս տա գ^թգտիփս * և ոլ յֆշֆ* պաոևդծոդե էօծ « 
**❁սփփ&4 *ք հպ.աէաափ%տքք % 4,« (հյԿտ9 "պ»ս&պք ղ*»Րաւփճ • 

ՀաէԽրՀֆձէ* ՝Է » Օ+եխյէՀյ , "պէմՀպ» ղօպձակա%% 
+ո»Հֆ<+զտձքթ+Քֆ վպտւյ *^րք, ^ւ«* Ւ* .էՓ***** 
պ^ապթխա,քէ 9 4^ ք֊ պրխակֆ^ #• խրՀ-ովաԱր– դք֊րձր “Հ"*–֊ 
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% ք" * էՒ ^ **•» Ս7* «■■քք– 
աաւսեփր և հպարտանար ուրսճսսչաէ֊ զաղդակխբքն ^»ք 

և նա տկար է և դա. «44 • փա&է ^ Տւց^ տկր կ ^ 
սարս»կաբ, ^ որպկս կափֆ% բաժաեկ զխոբհս աս ա^ 
րասրաձս իւր « 

.թամահ 1դւ ղխրաեարհն է հաստաաեալկ 9իբարՅԼ 
րսւթ՚Տ՝ որ ոլ խձւարհի ՛ի վայր . աք)Լ ղու. ամխորալյա֊ 
ճէրալղ ՝ի վեր, ըեդ խոնարհս պէջոձէխյէս, ^ փ 
աակիս աա/թ աոնա/ոաքե ա (|)ա.ա կասբ էն ամբ*է*րաաւ»*»Նաւա 
թիէ-ն • և որ էյսԽկ 9ի վէր, յս&ակար&ակի խորտակի *ի 
փքքքք ♦ խոնարհն հսասսստսւն կաք միշա 9 է. օլ «ահ 
ասեի 9ի խորհուրդս ամբարշաար % 1մբ»սրաա»ւաՏս տէխսչ^ 
նակէաչք ծառ. կ աասեչք արմատոք 9 և֊ ոչ֊ հսՏնդուրմկ 
սաստկութ % հսղմոր% պարսպէաը անհպարա 
րարքտ ♦ էւ որ բնասկկ 9ի նմա յ անկապուտ կ 9ի ղրմո^ 
12*9 հխ*ի*– •հքսր ն&գր ք 
ձև ղամիարտաւաէքե մէծաէ/տութիշարժկ « պադ 
թ էալ էղծսէեի , և. յիշաաակ աէկւարտաւաեքճ» յևա մոզ, 
հուանե կորիզկ % |Նւձ խոնարհին սպեղանի ան2քՏն • իսկ 
ամբարտաւանին չի կ ամբարհաւաճութբ * Ւ"9֊ 
նարհամտթ» հասաեեն յէրկքՏնս ♦ իսկ ապօթթ աակւար֊ 
տալանքի» 9ի բար կութ ի ածկ ղյսսրէրդսւթն աս& տ ւ|\ալր 
պաաու ական վայ է չու ք կ ընդ սսկւոք է ասոաըինութքԼ 
բադում՝ սչայծա»այան»սք աչր խէՏնասրհութբ չխդէչուգկալչ 

\\կիքէին և աւարա կ խմնարհութք», նւ զշարժևաոչաե 
ըեդ իւր ոլ իւքտ 9ի դրմանաչչ ՝ի վաչր ըեկէնաւ % Օի 

չիշհ Հլ– , ղի հասաաաուն պա հեսկիս՛ ի բարձրութեանզ • . Ա՝ք ամբար, 
աաւանիր • • թկպկա և դու մեն Խո և նա ակար, բայց հասարակաց ձի 
և նոյն ակր կ , և որպկս կամի . • « 
Սք Համահեր ղխոնարհե, ^անղի հասաաաուն րաձ, ղքթեպ կաչ • ղի 

%ա յերհրէ &էՒ և *Լ ֊րազ. անկանի , (ակ բարձրացեարր անկ&ալ ա, 
րաէք֊ խորտակիս ւ ֆուա կաււր կ • . ՀքիայԽակեաց հպարա ծ աս. կ * • 
*ր »ձ հ^ձրԽրկ էէ%այք,Հ ոասոփկ *>ք"3* պարոպևէպ Խն էֆոքթ 
ա%հպարոտ (\աՏ ա»%հպարա բարր) • ե որ բ^ակք՛ %4ա .յու^թկ »ձ*/*– 
փրշր*ակէ • • Խ պաէֆարաաւանն շարժե՛ն յարձակմուկր հպարաութէ է 
Պղպջակ . . Հ^ղօթր խոնարհին ՛ի գՈւթ ածկ ղ»ծ • և աղոթքէ ամբար - 
աաւանին բարկացա.էյ անկ Հհա ւ ՝քԼար պաաու ական վայեչու.չ կ Հեգ 
ոսկւոյ, և աո-արինութխ բաղում պայեաաւացուցանկ զայր խոնարհ • 
զի խոնարհոլթի կ ր՝*ր պաահւակաե ՛ի վեր այ ոսկւոյ աո. էպբքթնութէ» 
Պարիսպ ամուր կ խոնաիհս* թք • 4ւ որ եչանկ ՛ի նա , պահի հա ասա ա 

աո»% ւ Հորժամ* ելան ես ք բարձրութք ֆ յայեժամ* զհաԱԱԱոաո*թի*ն 
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յարՀամ՝ էըյէս > րարձրա֊թֆ աէւստք&ա֊թէց ք յգքծ. 
4*»էՐ գխէճոսրհսւի էՌրրձ գիյէս,գի մի պըկօրիցկ ՝Է վայր* 
քխձ*արհա.թք ընդ մէրձ սլ չէալ 9ի բարի գործեն՝ էր֊ 
կխ^Լ հ յամէՆաքե փրանգից ըրձաևէլչ |^ք|4ք» ա֊տկ 
ար տունկ պպատիկն • և անձն ափւստինի բա֊ծանի աեհպար֊ 
տոէ֊քձ է ամի 9ի վիշտս » Հի պոպկս խմորէաքն հպէալի 
հա.ր% վզջացէալ վէրաեայ , Նոխպկս և գավի արտաժամն 
վտացսւցանկ ասսպթ/Խսւ. Թք * ի**կ գխոնարհն ոլ աէկ 9ի 
մէէսւ֊թի ք |#\/34 փաիսո֊ցէաէ էս 1ի | աբանայ , դսպտ 
փախիր ֆ և ւ/ի համատար խոստանալ յգարկէլշ րլսճապի 
*ր**վթ ասկ յգչրրկէլյնզթզթ խավա/եէսչյկ 9 ի)ի տաէ-ղիւ^ր 
և փադրվթ և թժիկւտ արձակէլսվք \ի կորուստ ձդէալ ». 
գարի գփախա֊չյէալ միտսն , իարբաււոց հնչմաաքիր գի*–֊ 
թէլովշ և էլյօժ արուին վՀՀատէլով համՏսխչԱՏսմբ էրգ ախ % 

+ա ւագան խրատ ու. Նշանակ կ է գորով էտ ունէէովաէհ֊ 
ցսճ»կ ընդ (^արդաեան կէնչյաղդյս է ^Հ+աւագան 9ի ձէոխե 
7ճսեապարհորդի աս. ամէնախ ^ կարևոր կ է ՝*աւա֊ 
գան *ի վայր անկ է ալ է դև օձ , և խրատ յառոտքքնագոր֊ 
էկ մէրժէալ էդև ցանկոլթ^ք♦ խրատ յաո֊ստինութիւն 
ա֊ղրկ դվարս առն տ (|^ էրկէցուսցկ գթէ§լ յևրկրի սո֊ 
ղևալ օձ ֆ և մի ախտ ցաէէկական ղէււաչով 9ի հողէդկն 
Նիլիձս ւ ի էթկ բուուն հարկանիցէս գտտանկն , գար֊ 
ձէալ էղիցի գաւագսՏն 1ի ձէովէն ^օւ(/1 և ևթկ պար֊ 
աիցէօ ախտի, էգիցի խրատ » Լ^անապատի հարէալօձի, 

խոնարհութէն մերձ դէյեո % ղի մք գյորէյէա Գ ՀքՀ/Ր * քք խսնարհսւթքն 
կ որ պո*հ4է հաոաաաուԽ գա մեն աչքն աա պրէնոս Բէ հ" «՝Հ~՝նպԷ »ր գլորկ 
յ*քկփ է անգբկն յաս%կ . էակ ար աձկաձփ է բարձր–. թՆ, բա֊ 
գաւ4* անղյաէ և մեաանէ տ ՀապադէԼ անխմար «ւ«Հ • • և անձն աաա*֊ 
Հ&Հ ա^հպաքօա.թի կէրակրէ. Հի էտ.ր 4 հաքարառթքհ և Հացափէե. 
1յա*շա%կ ղանաապական աէւապրէնաթքն, ^ որպկո խմորնաք* • • %ոյնԽ 
պկա և ոահւարաաւածոովձխ փրայաւյանկ գաապրէնաւթէՀեն . էակ 
%արհև #ձ փբորոէ.շրաննլկէարկ հաբարաաա. թքն . . *է Լաբան այ աաարսայ , 
գապըա փաէփբ, և մէ հա^աաաաբ ՆՏա՝ թկ խաաաաայէ յո».պարկել* . %ա֊ 
•Ք* “րԳ^Ժ-Գ. խափանեա^ ւ *րրԳՕթ • • 4 թ՚ֆկհթ հ>արէ արա 
ք^ձ»*Հ. յխ»»ն , 4 կէախարրգկ վնա ձայեէւ. աա սնաղի այնր, 
4 ղրնթփայան խաոէանկ ձաչյեէյ յանկո».թև աւհւ « 
Դ՛*1 աղան • • զոր ԷՅ կ սւնէ րտ , անյանկ • • ա«. ամենայն էնչ~ օգ.աաՀ, 

կար կ • նղյնպկ»/ խրաա նեդու թեան փորձանայ ուղղի ղկե անս ա$է% է 
էԼաւաղան է վայր ըևկԼյևալ եղի օձ , 4 խրաա ՝Է ղոՀայող*ւթ% հե֊ 
ոայեալ չէնէ թշնամի » Ա՝# ^րկ^^յ^էյկ ղ^եգոձ ղ-այարեալյերկ^ 
քէ, և էփ ախա յանկութեան • • նԷւքՅո յո . . 4 եթկ յաղթեո աէափ 9 
գարձեալ յէնէ խրաա ւ Աանապաաէ թկ խած անկ օձ, ո պահանկ գանձն • 
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6*3 օա՚լսլգփ օր^էւրէՕԻԱՆա^ԹԵԱՆ 
սաէոսկէք էլսԽ^ե • և. յ>& կա. (3^հարձ ալ ^է»ս4է գայ/ր> 
|)ք հսքքՒ ^ պՀէՀք՛ » սաքէծ Գ *®|<)*<յ|^,4 + և պր ա5փ 
ք/սրսա* ր^ա^յք, 4%^ * ( V ^«քք*4 էքքք». 

■ք«ք ԼրՒՒք՚Ւ * ^ “^՚* Հանկա.թէր )«&քք«է^ «/ք». 
թխն * <|»«–ձևՆաք*^ %1փԼէսլ Հձքտ քւ«^ Գ^քք^Խ «- 

ւ/աէկւթ , և. քւաքտ սևափօսսաթ էր Հ&է^*արհաէ1աքհա–քՅքԼ և 
իոաԽարհա-քէրԼ *ֆշ*ո % ՀյաահւՏէէ ^ 

®ցք 9ալա^ 44 հ^պԼկ կք>րո/ սամփափէձ, 
յօքժ՝ սոէէա. * | ^«– արհաւ1արհաճտ քՅկպկա և արամէՀա^ 
$«&էն պաքե Ար րձշքքէյ*Հ* 4 ♦ "ակսէխ ղաղարեց«է֊Հ*ծձ& 
ղաքսօա չարէսշարա՝ պսէսսփաէա. ա.թք և. պչաէրարաաւ. ■է«լլ 
թ՛ի , և որ՝ի նոքնփ յար&րքձ խ*րհ~*.րդ և րս& և քարձ 
ձև փէա*.էԱէփրա.քՅ՜ք՝ էքպորաա քՅրր ևրԼ-եյԷ ձև աԽևրևԱքքՅթ՝ 
շ*ար<Հպր և. մարղաաքւրոէ–.թր. էոէրաԱյև էՈրրօք ԼՀէփ 
/*–ր^ V4 4*>ձ՛ ^ ^ *՝#յք օրհնէրալ յաւիաէօճա • 

՝ 8»* 

ԻՐԱՏ* ՈԳԵՇԱՀ* ՄԻԱՆՋԱՆ6 

ՄԻՆՕ ՆՍՅԷ՚ր ԱՌԱՆՁԻՆՆ Ի Լ.ԵՐԻՆՆ ՍՒՆԵԱ8 * 
« 

Ս ԳԻՋԻՆ հրաժարէքՀք յաշխպրհՀ» երկխյլ ահաճ, 
և ս/Խէրրկքօ֊դԽ արսատօյ ղրանն օթ/րսյ/է։ \^կիղ(ւե քսսրքէ 
կԼնաչյ միսԽձահտք գֆաոսթք ^ » Հլաեպի սՀսգֆափսվՅիւն 

և –+~3֊նկ~&Հ եթկ հարկ֊** . կպ,Խ֊աձՀ ղյխա . . ապբի է *. 
Հ«սւ^1>4 • 4– **/* *ր^յֆ ՚փ հ**աԽ*Հր–.&և |յ է—աթաՀՅ&ր և *1ո*֊ժկալ0*–թէրաձ» , 
կե+ցև ւ»չ (>* հարկանի • • \,ևխԱաղ^ հխքտ խ*արա\տ~֊ . 
%*յեպկ* թէպտե՝*Նափ**ա.ի 4 Նաքաաաձազ 
աեՆը*վ% Հ^աաոահ՝ և խարած՝ ՀՀքէթ քս#**&ւ& աբղյ և խարան Հ^) 
յասապֆն կակծկ^յաԱ^,, կար&և% ղ#»*ք–կ հէբթԱ 4 ա«.«Հ«^ 
յաա.Հքա%ձ%« է» աՆէպաաա^աւթֆթ արՀամաբՀա&աւ/ թկպկա 4 ւաբա »էե^ 
յ**.այա%և% տլօրա բժշկեն , աակայԽ գաղարհր^օ«–^1ր«ձ^ Հւ»)»4^ լո^ա ֊ 
բադաբ է&ափա»**Ք.թ1ր և ղհպաբա***թՆ , 4 «ք» ^ յաբմարքՁե ^ 
էք֊ԹԷ*֊\բ փ-ւա-իրոսթէ 4 խաբհոպպ. %պփ* 4 ք.^4 4 |ս>ձ 4^44Հ 
4 *ձ*ձրև*քթթ շձ+րհգթ . . ւ 

* 4ր ^հ,"4 *րքք Կ»«*4^ 1^թ 
/«փ«քքն*էէ.Հ»«~»«էրէաւ*էր 1՛ «^րք 
4«ք9 <«ք. 1»Է • 466 (4. էքէք^ ^*քք/«4ւ^^«նւ 

» *ք Ա՚ձ»4»ճծ. 
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Ի>րս$* 09ՓՀԱ*՝* ®“1»Ո%ՅԱՆ8 663 
աք իսաւ.պրկ.պքֆսսՏհ « &"քփ ՀաձաԱգաթէ ւֆլ 
ասձանց կօւսութ՜թն սուրքւ կ , իսկ աևսսպւքքս աէաքագիք 
կ • ^ք*ասթք էֆա6ձսՁոք իակսւՏէ ՚ ասքքթ. գր*յ կ , և վևո֊ 
սք/Խ սաւԱքլ շԽպաՀսթ ձ– կ^ւփո^է միսծձաԿՀ 
ա^էլ ղիաէճ էսք կ ք և. ըմպևքի Լքք» սաքմսաս*/ * 
ւցլ4 մաքՅ&ակսՀա, պկստՍ կաքւսաաւթքԼ է՝|^& ^ 
ձ-ամէ&սէկի աֆա սն2աևսխ« մքսԽձսքխց ցած ահ, (3 քԼ 
շարժ և ալ֊ ասձ*կ ^ սամս սրպկա աէ-ևաարաԽչի բա*. 

1) «փք ւֆսՏքձսկչյ աէֆսՏպ գպքթաէկպշՀՀ եգիցթ, 
Գ 1**է ի^էաաԼլ, ՝ի **ջիլյ ՛ի յաքՖկլ. 

()՝^օձձ».քք» քք«քձ &Հտ1քՆ ■■ «Փր V1 ք &•&*•֊ 
կ^աեյսց յէպքՓ պոպկէք ՝ի ապաճապաք» պէ նկատ մա<հա^ 
բևրթ յքշաաակ , ^ իացթամքե փ«բձաե<տ 
հր~է է \%քպրհարդթ աֆէսնձՀաշ լՀդ հս&Հարևդ* Հզթ* , է 
*քք ք&դա&փմաաաա՝ ար սչ^գքաաևն զօր1խս % 

"րհՀ^ԲՀթ Կ֊ հաէև^օ Կո*4Հ հԿ&էխ գԽ 9 
||*4&«#/ԱւծէՀօՀ. աֆասևձաէՏտ ՝ի վևր*ր ա.պչդոԼթևաԽչ և 
^քերոէ^ "րպԽ* ք"*Ո& աաացԽ բածանքՏևէ 

ւ^Ա&ւֆււ^թ նշս&աւ. խաշին պահպանեն յտ». 
գաքթխյ աաօաՏացՀ > տֆսֆՏաաՅտ յևբկիո փո. 

ԸՒրՀ աաՏաճր «ք ագապթէր սատանաքէ , 
հ^֊ՈՔ *1խ*&ձՀ*9 ԿԽ& ՝ե Գ՛*** * Ք*6"# 
րատքթ ա/Խգսրձ%0սկաձտաչ֊ քՏր*էծ բախրա*֊* ||^ա էտԱխա֊^ 
թխ*Հ> միաԽ1ան;ւ խպահբգսվթ յսաբաձրսդթ խ բարև֊ 
աբսշչոաս-քՅ՞քա ածսքրսւ֊քՏ 2ր է | ^^րթնսւխ^ միաԱ2սճ$ց հա֊, 
*աաավթ հաՏադքաոթցևադբ հսձպարտևցաւցաեկ գխաբհար֊ 
դըս ազաևղէսէ ()աա^կարպքժի վքաՖձանբ խ գոբծ^բա^ 
րխա պաղաէրևրխ բառ սաևաաբաևքէև է&աբակխէա և ^ 
գևւարախթձա* 1)^4%Հ ՀսմևձաՀկթ քէխքքր «քք^«և 
կատարա֊(2 ևամբ ըստ *Տք» ըևկաքրքքև զրքարձս ևխթԿաւ.պա « 
յԼ)րրաւխֆ էֆաԱԷանք < ա&ասթարտ ածսւՀՅքւ % 9ք բսանոզ^ 
քխաչե ^|\5օ^է 4 աշխարհք* ժևտանէղ♦ ր/աևպի դժսւարքն 

I հակո֊ԾԼ Օոլ.րբ գր"Հ) Է * • և ըմպելի –հոգևորական երգ սաղմեսայ^* 
«ՕԼ ե մպր&ակաՀթհ դ պկա* Հա*ր*աո*թթ եղքգէ միաԽձանյ, 4 ՚|1 ք4«* 

«V. Հ*Հեէ*ՀմհձՀՊ*ձա ոփգք-ախփԱ 
օրՀեո֊թթ և . • %Հահաէ. խաչԷՆ արաափաքաչէն յ"րոպ֊այթիյ սաաանսյէ % 
ՆաԿ^Կք Հժեձթձւթ^եբէէք քպրֆձյաՀ զիպ՚ձ "ր՚*գայ. 
աաԺԽգժ 4հՀ&Լ^Հ ՓահևեԱէվՀ վք անձօա^ զէրԱ՚ր արգարոլ–1 

թե-խթ արքխ 1«փաագեԱք*ր&քֆ •, *. քփ**ձս*ը»Լ պէա& ՝Հ*Է • –հ»Ն 

ճ 
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664 ւ»րԱ»* 
4 էֆաԱէաԽքք ըԽչաաքգաւ թթ ըէհս&էրյրյ յադէթարա. թխՏՏ, 
1*ք աաաԽալէ 

պսիբաա ձէրր, էֆաԱԷաՏտ ք յա֊ամաՅա մՏաայարա^, 
կածա, և գպձաէ յաՏպֆւ&Խ Փցի «4ք& օր աա. Տ^է^)^. 
դև. բ*պփ էֆաճ$2սձնց կա.աա–(փի ֆ կսաավարևալ^այէդլ 
</** &գ *ր^տԻ ճոէ՞տհ՝ և*– աարէաՆ ^աւ> •+**֊ 

ՅոէՏքթ, էղջէթ ՝Է •ԱրՀՀք > ց^էրքաէարաա>. 

աա.ագսչլ ձաքսէւ. % (|%ա« կէրԽաց (ր կրօեաւ,արկլչ և. բա^ 
ր և կարգ«ւ/^ քւԽ և խԱհարհա.թքւԽ բարձրաձապոՎյ շ^ա/ր^ 
հհթն օաարևալձևր պշրախօՕ*՝ արաաաա.պր աւա֊ 
Գ^Խքէ& &֊ * յքւանձ"*֊^թ ւ Օօր~.թքկ^ա֊թ* 
կ»ղ»€–թ(ւ1 4 , խկ շօւարօևաէ և ^«4 քւ&ա*.աքփ % Հպքօ. 
սրօրակևքօվ֊պաօէրա և. պաղօթ-ս, է^աՏէձօւհքթ, և. ՝քէ էքՕքրա, 
աւնշհօրհ և. օմևաքս ևն ՝(։ վարՅևւյճւ էօկ ՝Է ծա^ 
ծա֊կ պարէ արարէրալ ածքքօօօւթ/ր ապագա*. յխէՏէՅԼաՏքքէ 
աա.3ևն պևբԼ1րլ^ւ էֆօձԱօէՀթ մք հօրօր^ 

<՞ր# > –ալըՒդ Ւ*~քՀ– քք&տ+3ք& և Ժ9& հ»*–֊ 
ա. պա « 1'է^^ւրՀ էքՒձՒր* •ՀօՏձօաՏտ է/ատրա. 
պկս 9 լա֊Էցկ ակր և "րպկս աիւ. ր*ւաաւ.+բ գԽա ըա աաա >. 
քէ • ||®ք*4^ք ւֆաՏյԼ/Խյ էՇորդսսփրա /Յ^ 4 ^ օքկաօ 
ևպթյաբՓ» • աա(Խ #լ աա&րնկցաձ էր , ա/լար պԽ ամեթ»» 

• |ա«^ւ«ւ^ւոաւււ^ւ յիաԱ*2աեչյ հէրոփ կ ակր • ՝է էաէոաբ֊ 
հ& հ"&դէքՀ հ"ք& աւրր * էֆաՏյևՏզ 4. 

պէցքէՏ» հաեասրալ վւասԱ արթայա էՆ, և. յևա օաաէրաորւ 
ժառա/եգ եսցէր% գեա % 

• ^ամևնաքե ժտաՐ ևդէցքէԽ ւֆաՕձաՏտ աաա&ց աբաագյ 
և սուրբ, և սուրբն սրբսք /ճոսկՀրՀ ՝ի նսսա լ (>^ձ 
ագահէցքէԽ ըապաևրթ կաւաա֊թէր /էիաԱէաեց հաՏաաբաքյ գէ 
մք շիձբ/է* և «յլ «ս^ 
պէրաէթ էֆաեձաձտ ս/Աեա.աէէ% պի մի յոաաքաաակն աբ^ 
աստոյ աաացկն » աՀխաԱէս&յ նմակթ հբէրշաակաց 
^ՊիտԸ*՝ հանաաքադ^րգ ասպա/ձսխ# կՀղ*պ^ ♦ *• 
Հւսքք նոցա յկրկրի որպկ«ր յևրկէնսա |) էֆսճ$ձաՏ»ց 
■ նաՔսեևսցքքե յանապաաքա Հաւգւո^թ բ էրրկրէա$գր% 
էՌ-ււացաևէրրոԼ պՀՀաԱաևդամս % ^Հ^փաձէև դէ*֊աց %Է էֆաէե^ 
ձփմևց ա&սիբու թքծ§ իապսպաԽզք՝ հբէշաակաքթե կաէբգալ. 

չաաքր^թթ ըյխա.\Լալե աարքայ»ւթ& «/ ափանաըՎ. • 
••աայ&աԼ զա*.»պթքձա*.թԽ գրաքսա • • պայ» *դ»ՓքեաԼ աաաաէ.ահ$փպէ»է Ն 
ազազ֊աէ.* • 4 որէզկա օր չ»է »ա*.*ր • • աաֆ՛ հլ 4 է ^ 
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լսրա-ք^ճէ %դիւակոեա«. յե&արանեարԼ փքաՏք, 
ձաձտ ժա.ժ կայցեն ՛ի սրամաայկ պցա֊շաեարէվչ \\եաէ1քլ 
յիաՏսձսքԽց հեցսւթքլ և. համր,երաա֊թք. յսրքճւէրսցքՏւ որ֊ 
աՀ* րս.ոաւպա յերկրխ « 

«էխճձա&ց /քւ արար &* ւ*~ր–> 
դաոնաք աքս յթտեսճա ձդեն դրաևաարկոմև է || յւ4ւյ» չա* 

րոա.թէ յթ ւիցքէն ՝ի յխէծձուևո որ րափասկ ղեգթարս , 

•5էԼ "Հք "Լրտ՝ որ ՝ի էֆասթտ պահկ * է-գակն մի մաշկ 

Գ 4Ւր*9 բ~րհ~&Հ • •էո֊.արէրԳաՓ՛ *րք** 
րոլթեան դ աքրաա հածպքսքկ . Հ/ա/եղարէա կրՀսա֊որ պչլ 
(աւավկ պէէպթարա > ^ նաքաաԱեան և րսնսարկան կ*ր+ 

ծ անկ պէքաԽաեէ է)<Հնչա,3& հոգևոր երգոց և ոագմոաաց 

# V ւ ք/է օրհնութ^ հրեշաակաց են . էակ 
՝է հ*&*Պ «ք Գ աեոարանս են՝ փասխքր , ^ աքևպթֆկ որ֊ 
աաՏտ րսնոարկաֆն են$ ՃՈՒՏԸ* յամենայն ժամ՝ ՝ֆ ըՆ 
ք աոյարանո մֆանձանյ քոաշֆն. ապաւպաւՀՅՀտ հա^ 

ւ «1^1^ ք | աաթ*ք մֆանձանյ հանդերձ մատուր սրսփւ. 

կպէ պաուրր հոդքն • ^ անոա֊րրն հաչած կ է ^|աա^ 

ճէաէ֊ մֆանձաՏտ հոգւաէ և ճշմարաա-թֆ. մի աչաակա^ 

աքացեն երրկ^թ ՝է դխ.այ • || ահա/և աչաաաերսպմի մխմև^ 

ձաճ>ց »րհնաւ.^թհրեշաակւպքհթ են , յորմկ փախչինգև#, 

||%«ւ*Հ մխմեձանց որրոյ թ եթևագոքև կ տան դրան ք 
դի փոխքն ՝ի ճդանցև քֆ հաեգխան յ^^խոենից % 

մխմսձաԽյ անկողապաեչէ սնաոացա֊ածա.(3քն կ ք որ ոչ֊ 

Ղթ կարկ յափշաակեքԼ դեա ւ || \աո սնդալքձք միաեձսնց 

հանգերձեոդյն 1րԽ անեզրական հանգաոեամր ^ փաամև 
յա^խաէնից %*Հ\աաաա որա թք* էֆանձանց դրավթ սրրովթ 
կ աաադեալ* հաՀոյաոյքն այ աեոոգէ % ք|>ա.օ^ ւֆս&Լ, 

՛ծ *®է*« ապտայոէ-թ՚Ծև ևրհևից նևէլ և. սնձա֊կ կ ֆ 
աչք ^չուաաքէ կենաց (3եքձևագոքն կ $ |*րաու.աձպաշաա.^ 

թխձ միաե1անց արրութքԼ , և եպթ*ա/րաէրութք. 

ձէէձալցեաԼքքէևփէ \կ*յաքութ^ւ էֆոլհձաեց »լ էո-ժոք մւեր֊ 

։»(քէ <|ց|լ հսգլսվ֊ ՝քէ պահս ճգնէալ գունաւոր ցսւցա֊ 
%հ . 1\<էշձ֊քք էֆանձանց յա^աց %ֆ ձեաև ադօթֆյ և. 

• յաաագաաՀԽ արոա^ գայքՆ * . հոգւ»վ բԼքևալք . .\Ւ+*–֊& 
՚ե է%ա%ձա%յ • • էարէպէ* չոսաաէ-էէրայ ևրԿ+՝ 

%պ/"Ո&*ՀՀըՎ֊ էֆաճձոծյ աձփբա<■ արար • • ~ր ՛ի ՀԱ«^ • • քք 
ՀքԼքաաՀայ է; պ.հԽո.թխ.% . . փախեր ,փախէ% պաարոՀք թաձաար. 
կաթ) . . էաքձաա.որա.թֆ& ՀանՀահյ *ր*Հք արրավթ.. այլ յալով֊ 
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պահոց ՓյԷ * պ^ոԶ^էԺ ՝~Ւ"ա՝"I#֊ 
աոյաա Յ^ծօուքքր խրախ** «1^լ յՏԾձ* Ւ"քհո^ ճքք^ 
արտահաըս&ա.Փւ աոՏէկ հէ&աէպազ* 

Լ^ոհասԱեկս՝ ար յսԽապաաէյև գաղափարն գքփաԱէաՕ*) 

*- ԿԽէ*1 Ւ*ՀՀ ՚ԷՓՀ 1ոՒսՀ քպ&ա&% 
աէյխսհՅկոՀէէթ, ո^սուցօԽկ ւըքաքխփ ղդեաա *ի ոկքթււքհկ 
արարիչ* ւՈրր ևա էքքրզ* ՀՀրսկոբաա «Ճո0–քէ^)է ՚/է «■>. 
ճարէ,՚Ա հօՏէապօպրրդ աղ+թիէտ էա.ս»ւէրսԱք՝ էֆ թապա֊ 
նար ՛ի փքէեից ՀՀց • *» *•- 

ոաքՀեորղէ; դ փրկաթք կաաաթ^նահաաակիլ. |)^լ 
^էէօՀ սքԱհէհէք^ յիաբսծձծւ յիղբադա ՛ի բարի ք^»ւ 

ապարասգ&Հխ ըրա^էրԽ վէաաա % Հ^ա^էրաւթք էֆաճւ֊ 
2օ&օյ պիաօտ*–թֆ ջփֆա-չրԽկ .և, ՛ի քաԽարհաթի ա&կ* 
Հ֊րԷշտակաց հասաասրէաչքքԽ պարկԼջպի» ՝իկէրրակար։ 
ձ֊ յըժպհրվա * ||*/օէ*Ա.^|է ւք *ձ*էա^^1 քաԼաաթի 
*»է1&3, այղ֊ և պխաա փսրկպարաքքր հաէ/Խրքխ , »լ ապրթէ 
Ղապջա « ^Նսրաշար միաԱոժեթ *ր*$ պէյա֊ա*. թֆէխքձաՏէյ 
բծաւորէ-աչր , Խղկ1րքիթևարհօ^/պրհ1ադր&• (՞^ք֊ 
հաօկէ» աֆտնձաՖթ և. գրւաղևաՀթ յաՏԽարա.ար քգա աչ~ կա^ 
րէ& հաճք/ է&՚հ֊էՀք* |>** սր^աԼ և ս/եք*հ*ակր՝ Հա֊ 
ր^լ հաս աաարխՐ կ կէԽսոքէէյա*, իա է%ակ*մեա^Կ » 
է-րիաաապպի ւֆսճմէթ* ողջ*փահավԺ՚թԽ կ պ$րյ*ւքժք. \ք» 
ՀՀֆապաԽգա֊թքոՏ* Հալւյէ 

էֆա*ձաԽց օգէզահ Հ*րաա>սւց արիա֊ 
ցօւցօ/եկ պօՏէձքճա ՝ի հօքէգոր– է^պււր4է է Օաք>/Յք «ք| «֊ 
թեսցի ՛ի քիրաա էքխձւձսԽց , պցքլրարա-թթ. յպրվիբցի 
ևրևձղէ Լ>էմԿևբևոյթ« ի բաՏաբարիա պբայիքցթ» »ֆա*Հ. 
2ոէ5քք>յ&*ՐժաւՐ, բայց Հքոա-թք յի է/է^ասք/իի* Օ 
կարո, թի միշտ չճէկւպքթե ւ^ււծ<Աւ^; 4՝«ա.ցսԱձլպԼ քաէր. 

ք«® ղիրկրա*.արս, ^ՀշՕ^րաևալ բախա խա1ոթցթԽ >/իա%֊ 
ձաւնթ յ*ա&*Խպ*քև ժամ) և ա*+տ աժ^%Լւթ* <ք1« (\–ծ» 
քսխսա Ը^1Հ*Է յիս5*2ոՀկր աքի քաԿաքէրս^1ր, ^ այԽաքկա 
դար2ցի բարկաթխ ՝ի թաղացա-թքք Օիապապաթէէ 
•Հետ ւիցիե յիո&2ոմեջ և. յբրբաթֆ, պի ապաճ՚յ արա֊ 

թձքֆԼ • ~ օՀ—ՀաքԼքՈ+քէ Փ^ձձսձյյ 
յածանս աոձ*1տ հանապպղ^Հ 

^ յ*Նապ*էա/Լն՝. ձէր^լ +ագափ*Հ » 

և * • քր*պեպքք 
Հ*"#&էթէ*րլպքֆ>–>Հ*եժԽՀ 

արթեալ և ահըհչաակր կէր%այ% յաւփաե%ակա%այհ . • թարա^ԽյպաԷա»^ 
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« ցիկ չխ հնաբաէրամնէրլդտկր * || աքդապէրտէրլաի էֆսն^ 
■ ձոնց դյսոն խմեարհու(Ժի 4– զգ9ա1ատՏքլ լոլծոնկ դխոր*. 

հուրդս անմձտուրս ւ ահարկու. 4 իշուփյշքրէրաց • 
ւ աախպես և կրոԽալԱր 4*ս9 %է* վէք*4# սնմստուր 
ա ք«յք »| ու ձ անելով֊ մխֆնձաԱց գաբգասաւոր պահո 
թ և դադօքմս աք* խրամԽտե յ^ա1»քե ^ մուտս չարքն % 
I >օրՐ սնգնդայքւն ամբոխ ե դծովյ և հպարտ ացե ալ . 
, անձի%թ բարկութբ ամբոխեն գմիաբսնակսնս * 
\ հսնդիստ խադադուիժե 4 անձն բարեսեր 91ւ հանդարտն 
| *ի մկք միաբսնակսնաց սիրով** կրէսնա.(3 եամբ գասուց 
ղ հրեշտակ էն յեբկրի մստուր կուսսւ(ժեամբ միաեձուկթ4 
^ Վ\*ա գոսի սխդօւքժէն նման է ալ *ֆանձսլկբ է դի ախպկխ 
$ յ^փըք^սկեպյթ* */դրախտն* \\՝ ախ է սիլ գհեդութ$ն ու^ 
՝է սանիցքն միանձուկթ 9 դի պխպես գերեցին ՛ի խպաւեն %ի 
՚ .թարկոեշախ * 
. Ս՝/( մքսԽ աւ/իարտաւակբ է միանձունթէ յորժսօՐվ*ԱԱ. 
է ո.աւոլւէրսջխ> ի մարդկւսնկ % դի մֆ սնարդեպքիր է կրէան 
( ա/ևտսաւ որին խււնարհեաքթ միամնձԼոլհթ » 4 մքֆ քնդ փա*. 

րիսեչյւոյն ՝ի վայր անկցութ 9ի տեսսճ»ե % 11՝է նախսիէձիր 
ընդ եւլչւօր 9ի խորհուրդս մահու, որպես (|ացէ֊ն % դի մքի 
•խոյն պատիժս կրեսցես ։ ^տբեէ գվի նախանձն ուսու^ 
չբմե4 հաձՇց պատարագաւն • որ քձէպկա մեր սալ. , սա^ 
կախ տաբողի *ի*աւրբս ւՀՀւսիթ , միանձուկթ ք միշտ քխո֊ 
%արհուխյ^9պինափսւ. ապրեսջիթ յսրոդւգյթից բսնօլար^ 
կուին * 11 արձր բարիթ *ի տեաոնե խոնարհաց խ և մֆ 
քքկիթ յախմանե > միսնձուվթ, դի քնգ բարձր էսս ^ 
2իթ յերկքնս » | օրամուտ միւսնձսւկթ բսւյլն հարցին ըգ^ 
հնադանգսլիձյէ ահիւն ս^յպսվաշիսասոլիձ֊բ % Հխկեալն 
*ի տուն անահն և, 9ի գաւիքմս մի սնձանդ քքքոյշ կայայե » 
դի մի ոստից կ 9ի բսնսարկուկն « 

\\դ9ախսհ միսնձոլնթ ինքնսդւուդիտ ար տաս ու հթ աւոԼ. 
դէսցէն գի մսնա լի առստինու թխ. օ ոտս սրրոց լուա^ 
նս1, 9ի, պետս նօցա օժաևդակէա հոգևոր սիրովդ և էր^ 
շոմն&րցիր 9ի ^|Լ>ւ4 « Օ յքիշիյն տխ. գործ–էն միանձունթ, 
որթ շնորհացն այ է դեն միշտ քնդունակ^թ « ^որձի 9ի հորլ 
մայ շարժ է ալ անձն որ այսր և անդր տարաբհրի է ոլ 

ցիա* 9^Ա&>յ1.^աԱ պաք*1+ապև*ԱէէԱ+ . գՀարդաւոր պահս • • 
\մանուի դսհէուչյ հրհշաակայ . • ՛ի մարղ֊կահէ; , ղի մի ս/հկյէր . • սակաջքն 
Հլորողի սս+լգI • * <1**ա *բբ"3 չո4^ո%աչէ.1ի պԱաս նպա օմաէսղագկևլ. • 
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կայ 9ի սահմսևփ խրպ % փայտ գար 1 &ևռաց կ կքձառ֊աք 
հևռ և աՏրհնաքաեգ , օր աչ՜ սէ§կսԽի քի շքրԽռած ևկևղև֊ 
յր֊այ *գք • Հխգքա կևնաց պագարևրևալաեձն ասրգխՀևա^ 
կան , կևրակքևըղէ գէֆաեՆոՀես աա1ևնախ * ՀցԱրշաակա֊ 
կսԽ փարա ա%էգափ հս/Խապսպլ աաղմաաևրգա֊թքԼ «ԱՏ&1 
Գ յհձ&" 4իր~թե–Հ» 12«ր Փպրոթ֊ 1^#"^ է*ք֊ 
կաթն ՝ի թարաքի հաե>կ.նոթաքկա և կրէ&ոաւաքր* |^րլ 
աա-թխ ՝ի արակն ՛ի րաշ ձգկ « Օարարոււրմնկ դաթաի^ 
Հաաճա աե§օաւ.ապա.թ^ կերակրաց և. ըմպէպեաց և. ակին 
% * |)*ք ւթդդկմ՝ աէթաից աղօթք արաաաաւաքիրթ •"ԸԲ֊ 
նա. թի, և պահք իաճարհեալհադւավ, > «®քք. 
կա&*կ էքայրթևրևն գ§ֆս§եձսմա ս/նհս/և2սպա , և գխևաա^ 
4առնս 9ի վևր 1գևն է (|^ւ փայր կ ասհմաե պահոց §ֆաԽ֊ 
Յս/եց* յքևգև. չյփաի&աե . առսռևլ ևս ապօթիքթ* ւքշա է 

||^ւ նախաակ պմիաևձոՀսս առաջի մարդ կան ք պիդձ֊ կ 
առաքի աք • իսկ րարևպաշաևասխ օգտի ։ ||^ր աչ֊ պահկ 
դէէզր^ թ֊ր ժդդկ՚ք՝ բ»դ>կ»>–թ^ ՝ի թշնամեն», 
պաաա-հսա ապրի յէայ . ք Հարկաւթթն մարդ»/ աաՀէաթկ 
ղմիսև դարդար*ւթի այ ոչ՜ դարեկ *ի մերձա֊ 
ա֊որա * ||^44 կխաս աօՏևկ անձին՝ որ արգարսԽաց բաաԱփւ. 
և ալ գործովթ առաքի աևսսդին գքխթե • ^էանձրսւքձխն 
րռևասնկ՝ քկարգ և գկրօնաւ֊պսռթխն միա/և2աԽք% դի %■» 
և սկխքքւԽ կօրսաևաե մևրոք % Հ\արկաէ.թ–խ.ն յարա֊ցանկ 
մխմնձսխց մարս» րաՏեաարկոմս • իսկ խսրագկտե գգքմՏափ 
ըռծաճեկ ւ 

(|րարմևեայ *ի գարեա թրյ աղաղակս, կպաւամնկ դվար. 
ձըա.(ակար՝իփաաւսայըԽեաէքէւ ,աա.ցկ դաքարձա է \\ր աճաար. 
գկ դմևրձաւորս սրպկս պմևպսռսրս , և քխքխ ա&արգևալև 
արհամարհևպլյամննևցանց աևսսճկն » | Պմիարսառա^ 
նևալ միաքնակևացթ գկարգևալսն փոխարկ կն է և պար^ 
գևսդ/խ *ի Տծան է %Հքախ Հոսն գմխրան ոպառասգի^ 

Լ էրա\էրսչյթ. . Հորձք", հողմհյ. . այոր և ա%ղր * Հար* դարձ 
*■«»*♦ * "ք* "ձ հպյ (\~Տ և*<Փ) ի^»»֊ած - . պրեա^թթ և պ—Հհթ՝ * 
՝է ձ2արք.կան^ *Է փայըրերեն . . քակ որ բարևբա%կ (\աՏ քակ րարևրա&ավե) 
•գ*փ • • (Հարկոեթբ յարոսշաեկ րանոարկոեԽ վիաՆձաՆյ ՛ի ձարա (I*/ 
ք^արկոեթք յարա-^անկ րաձեսարկոՀե էֆաճձաՆշ *ի մարա) . » & թնրկէ 
արհայարհևոէփ յամև%հյոա1%յ ի աևաոՀեք֊հ « \^ՀարհաաԼա7Որալ» • 4 
պարղաֆպՀ ՝ի %4* ^ • • գֆնրոռ պարակր (\աՏ պարոփյքթ) . • # 

* 1ՆրՈ%– Գ ♦Դ*յ| •ք(4«*(^յ քք րէ • ԳՊԼար կր^օռպր *–կ* 
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ննաաալ մխմեՅսւնր, գի մի ^թտֆսՏաէրապր 9ի շարէՀն՝ դխքաալ, 
պատրէրսջխչ » (ձ ԺԽծա.թի րագմագթաաաալ ա/նաաաի, աֆամն^ 
ձաՏտ , մի աազաաաաքաաա^ » հՒ նեալ կ յսղտայա-թթն մա֊ա&տ $ 
\^լղսՏա համար էր սքատ գանւրաւսրս» միաաէնձաաաՏտ , րաաաաա 
Պ^ւք^ ՚ քք * V1/ ԿՒղ^՚^ղ-Գ **ր. 
ակՏա ցամնկաաասիրաայ • ւյյլ նածասկր միանձաՀտ հրաաաէ ^ 
ք *֊տ^ «ր^ցք Էոէ֊Ցոէ^է • է\յ^ք &"րհա9 *ր«ր 
^ աֆանձաաւնս րղիաէ , պտ ողջախոհ աֆարամն կարգն ալ 
էն։ |% մարմնական %ի գրւագման(նալ միս.Հե1ոլքկթ շաւպյ^ 
անալգթ 1&է ճւ րնրնն զէչաստավմք՜$ ի պպր&աէտ 
ակI ամեաոփք^Խ միանձսլկթ 9 գի մի արսատսյ րարւոյ և 
աատիեսւթէրաաաԱն գացթն * 
Ս՝^ պարծէրսքթն միանձոմեթ 9ի մեծա.թիւնս ագգի և. 

աաաշխարհքա, գի մի գրկիքթտ յաւիտևնակսճ$1֊ն • Օչոպա 
աՈրպաայ մի ապաաաամևսքևս բագմաայ » այլ պ* օգանքաաազաաՏս 
ց/էրԽ գթնգ և. գնսսա գազր էքմն % Օ մէրգս ամնձանայ աֆամն^ 
ձաաաՏտ յամենախ մաաՐ պաամեսքևն հապս/ և. յաձայէքե 
(աաաասաաիմնսւիՅիԼ * || հաաեալմիանձօմկր գազեն ❁քթաիա^ 
Հերաաա-քմք քի աաաաւրր գրազ և 9ի հարց (սրատսւզ ւ Հ^աւՏ 
արասաոսազ ակաճաձաաքնս 9ի հս/նասրսգդրդ ագօթսն ագարն 
և֊ տեաաամեոգս աոՏակ % ^ ասրապա երե ալ աֆանձաամէտ աիմնաազ ՝ի 
վամնս աալ սանին աաւ.ր դադարիզեն և հաստատիցեն 9 (ակ 
հիՏաաա֊աարեաչրն աաաաւա^ելան ճւ աափ%էրչքսւ.արաՏա1քԽ ավակրնաաճաա 
\\րպհս նաապթ պագարերք ճւ աաաաՏակթ աո. *ի փոփոխելարԼ 
մատ ոլանքն ճւ աալպսպոգլերքճտ ֆ ագքնագկս ճւ միանձանքլ 
աանիմասստ է 

սակ պարծանազ մի անձանց կո*.սու.թթն կ քաար րարՅԼ, 
րացոլ.ցանկ ընդ հրեշաաաակս 9ի յերկինս է | ^մաաատաաէ֊թ(աա5ա 
աֆանձաեց մի արտագրթգա §ից(ի* » ագ/լալետարաաՏնակաաճա 
Հ*6&՜ար*վ փաքվէցևն, \\\աԼքՕրավաք վանկ «ք&քքձ. 
աքամարտս • սզսպկս ճգւնաւ.օր գգանդաա աջիս աք %ի մարտի $ 
^նարդկաՐչարթն իաաչիան ճւ հասասավթ միանձոմկթ 
կա/ց1րն և֊ միշա յաղթաէթ ևղէցքխ « |» կամս այ խօօևսցէ 
էէպո*., էջ^իցկ ոձվխ և ԷմաացԷ օէք» , և աքնպկս ևպէցձ 
նաՏա հա&աաք% |կնփակաաաե սասաչյոսաած միամն2աեք կաաա-աոավժր 

սաաայատ , ղի %1րարՀայ«էէՀՅ>՝Տր մնէ֊աԽ « • Հթ*պ* հԷքՀղյ> • հ պս&ծան» 
էֆ ասհասփֆե՚ն • • « 
օք պաեհասյէն . • պք> մք ^կքյքնյաւփաէրն^ն • »յճ»/ժամ*խոսաովհս, 

%էայք% Հա^յլ 4 ըո.ծշԱ% ւ Վ^աաՏրալ. միանձո^կՀ աա.չյև% յա.**վ֊ ^աքա֊ 
լ1ր*ւթք* * որ քաէրձրա^էո^մեկյերկրկըիգ Հրէշաակսէ խ/Տսսաոսթթ* * 
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ոուրր ( սքարկծշտու-թք՛ * Պ*^^ՃՏք IV*– 
աուքրանո տծաո.%, մխմեձոլՀտ , քխրոաաոգծշահո ծրա, 
նԼչքէ հարցն « ()՝/• ծոպոԽար աո խրոա և-հոնգֆո 4^– 
գաց և կր^փց • ^ այթա ^քծրաթևրէն է^լ յ^*շՀք^ա * 
Հ հանդուգն և ոհէհնաքոնդ ՚մխ&ձաՀտ. "^կցքխ «7 V"՜ 
ք ա,/» փոր1սէեաց ՝ի րօԽոարկո^էխ , />*4 ^ հաւոէՕև 
արորոտո <8՜/>^է քաէ/էրնւոխ %1ոոս աևւխո <Ջւյւ«րո֊ 
**«»«& *- 5“*– 
կութբ. հոգևորակսնաւ. ^«^(քւ^թ՝ 44յ(յ48 * || (*•&•֊ 
ձուԴս> ոմեիոին խորհուրդ* , &- % <*-֊ 
նապաւլ ոլ թոքու, դ ոխաըոնո ր ևրկխգէճ 
յարգարծալ է/իանձուՀտ ոշ ւՌրրՏ/6• ՚ք չար » ^4 ոճ»ևր, 
հհւյխ միշտ սխաչֆ» 
ՀՀսփպեԽդութք ձխ&ոհանց հարց *Օխջխ ՝Ւ ^"*հ էէ9&* 

որպֆս ^ ՝ |\^ ԼցՀ/9 *®1՛ ո^ոո/խէրութք ւֆոնՏոնց ք> 
նծգութքո րսպու.է/օ՝յոէ.սուլ հօաէիսաևալ, գործովկա֊ 
էոարևաԼէ •Հ^էա^ծրոլթք կրմԱէէէւ֊գրութձ* սծ ժխրշև ցթճսհ 
էֆոնձսքեց .քիորհաւ/իէրրևոցֆխոզաո \*Խակֆ՝99^՝ 1 )ք^ 
նութխնյթյեձսԽց հոգևոր յիշա՝ք բևրոև ՝ի ՀՏաղ, դ 
նաոէլե– յաաճկլյ ոսպժոոևրգոէ֊ք էֆաւք յրրւ^–յ 
գգևսհծրթկ ևգէՏէՐ է/նրաա ոաէոսԽաքի* Աէնթգրա-թք 
ւփանձաեց աւծաարսնակո&Աքք գհոգք է ղչճօրէկԽ օխգֆ 
դ ոկքԽ հ՝ՀՓ * ՛Հախ լափաւոր և րաԽհևւլ փոնԱեց 
ած օրհնութքլ, և աո յևրդֆկ էր&ո* խ-ոճևե » 

որրու-թևօոէիկուոոխրկր^աւործա^^ծ 
ւոէսցէն , և ևրևևսցքն չուսաւպտ • ()ք կացքն յուխաքն 
որրութէոևւ, տացք նոցա տծքէ օԽուոնք յ«ք. 
փայա.թ%քե ծքէքխէց քխդ ոոսրրո *\քքկխ–յէէ^է % 7“1"^ 
րէրալ և որրՆալ յֆանձոէՏտ փոյծ/ծոցքն յաէոպաաույՐ 
րարաթ-խւեյեէ | մոտուր *ք>վկրՀք ֆրկրՒ 4” •“V1 
հոգւովյև է&ք Տ&աԷոուրր ա&նայն կարգ հր , վերակա ր 

. •մխմե&ոծքյևրէևգխէէ պտրթջտութթ- եքիցք ,և 4*"խ*%– 
Ոքքև գքնւոյ ղթոապցքց * Հ\հի^Հծալյ^եձա^գւ^ 
պֆո ախէՈՈէէէքկօր, ՈէքԵպկս աոաւծլփաքքէձցքն * 
ւ/իոնՏոևց ծղիցքն որրծաչՀ Հ&ևրաութՀ, • - Հրաոն-լ 
՝ի վէր առանց էքՆասուց • վասն փրկութ «չ. 

պարկԼջաոէ–թթ Հ&ևալՀշո–– *էասմուխ* (\.Տ%էաամհւխ.). .Հհ*֊ 
ձոլնՀկէյցԼն, VՀա Հա խորհուրդ միա%ձա%3 ևէՕյյՀշ^.» .. 0“էրր^։֊ 
յ/է^լ Հքէ-պէ* Փ/ածքխգ • ՚. Հ^"ք4 է 1^ք ք*1՛ 
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Ւ"*հ+ 1*ր*–Բ$* յ«*Հ. ՀցՀձ1րղ, Ա“&4ք* *Փ~ 
սփցմիաՏևձաքնց ցանկսւթիւն աո. ած ե, մեոսւցանեչով֊ 
պանդամօ մաբէէծայ* ||6ք^<««6 ապակա*Խկ գանգս պաղա^ 
բերս ք և– բաբկութիւն հաաեալ թշնաւՔսեզթ գեգյւարս * 
^էեսվ» միանձաանց չարաչարը շարմեաչ^^ ֆեաա՝ ապա^ 
կանէրն զհոգև պա ղչյսատուՀՅ-իմմն % 

պ> միանձու Տտ պաոակաեն գեգբաբս և. հան էն 
՝ի ղրսփսակ փմ*միաբանեչսց որպես բանզարկուն ա 
Վ* ագմթգ ւյիանձաՏտ պոնձքծա մերձաւոբաց կորուսանեն 9 
և. գիկթեանս 1ւա չարաչար * ||<ւ^ււ#^6^ ^ սիրտս ^ 
րէոժնց մխաճնձսւՀտ մՀպջոպտ՝ չսեչէ քէցին և. աոցեն գս/ը*. 
աասլ ացփթփց *. \\՝ֆաճ*ձա.%տ հրաժաք1րաՀք։ յաշխար, 

1արհամարհիցէծ. և* պոսբպչին պատագմեւնո 9ի ձեոն 
*|։# * |՛^*^ էֆանձօձւց պաքքքէԱքէրսդթ հո, 

քծսոր կարգպտ անոքշհձսա բուրեն * |և օսվսաաւոր 
կա*.թիս արհամարհեն 9 անանց բար ու (մեցն հասցեն 
կթա է ||^ւ մերձ ունքն գերկիլյլտեաոն է յ ամենայն գի*. 
Հութ%ց սրբին և սր *ի նոյն բերին ախտը է |*յրտասուա^ 
լից ագօքձր «քիանձանց աո. ած %ի սուրբ սրտից հաւա^ 
տաԼթ մի անյոյս չէցքն է տեաոնկ « 

կՀվ մխսնձունրլ, որըամն սուգ կ \ի մէջ^սրբոցն անկոլՏե 
ձեր ՚ի չուսաւոր կարդաց և 9ի սուրբ կրմնէց% ||Հ հօա 
մե ծիհովոոին եսաաաքնսրդիե կենաց » որ նեգարար 1 հե^ 

յընգարձսմի* պանի է (մխմնձուն*ը է*կՀան կ խսոլ 
«•«■* "քէթ Փպւէնյաքք^էք"լ& եք(ր֊ 
%» \\4չ1(ք^^լօքթ • "Ւ&Փ Աէրժսճս^ւօրեցաքքէ 
ազ^ա^ցո$.թփւՏէ.աՏ>էքՈէԼ աո. փ>ք. հրաս1ր/Է կոքպ> , 
յապթոդթ ՝(• հոգև աքէմկաԽ պաաե-քաղէֆն, կաք$իթ. ա. 
"Հձցէէտ""*^ ՛է ($*յ Ավյխմսձոձտ, ունքԽդիրէթ, 

հ"ք^րր իր»««՝<"9» գի *>էպֆՀէ»*–»զ Լհիքխ *- ^ 
<ւէ1ծք|^ք>|^ է |^ւ^ւււրւ^ւ»ւ^ կքպաւաս –և֊ գո^թ. հս&Հ. 
՝րք––» ՝Ոէ%1աՀյ Հէէորհօթ 4, *(ա/պՓւփքաււ(ՅքԼ *Արո>ոն* |^. 

*Ւ(Խ՚նւ*մ&* էաՆքէլ *•*: *** և հձծ^հէ*– %*և ,քք"* 
կյքպպ հաաորև»ջիթ ՝քր , եթե ՝ի աս-րբ. կքէքս«գ գլ 

|յւճք/է և. ոչև քէչյ Լ, էի Աոէհթսս^ 
նկ *Է կէրաՆս էիոխևսթէւք> է Հ^չքէսուս կ կէրանբ մե՜ր և. ակր 
կՈաոք ՝ե֊ ՚ժէ^հոէ., որ ր/է^ւ կԱէոպոքձկ, Լյ ր&ք 

՚՜։ ^1ր^յ«0ճԱոո4^.>–; «0I 4 Հ»«.ձ*»1>4 . • խոսաո. 
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դ*ղա » պապաջէոարևաըՏէ խաաաավէմԽա^0^ չէպԽՅփ, 4. 
դանրօէ.արս դարձևաը։ ևա էճտրկ է ք«ք«շ^«է. 
րոէ-թէն զօէրա-թֆէ դարձարարաէ^ր, և. էՈրդթ Օրէէաչ֊ 
ափրէրհ < Հ) անէդծա-թ2ր պՀՀևա էրրթաչր և. պարչաւթէ, 
*- ւՒ9Խ աէա,/ա%աց , () իաք կրՀփխրարԱոսլ 
Լ էրրթեաչր պՀևտ »|*>^, ահարկա. աղ»–փ րքւ> 
թևռ&փւ ւէց~Փ , արաաա-էրքաէ քարդարալթք և. 
թխքհ «44^1 էակ ՛է դրափաաէ ա/հորխծաալյ 
ա&գադար փատարա/Խա թի քա4 մերձ ք«Լւ 4. արհնևա 
ա&ՀճսաԼչէ Հաքեխ. ԼՀարհէւ. |^ւ. արէպկա Էէճձաա/Է 
դՒծ*ւՔ 4էրաէ*Հէ1"դքյԼրՓա&ա&,ճ <*ք ^ ևչաաԽէրո. 
ՏաՓ* 4–այապկ" ՛է հաձէգևրձևարքԽ ՚^ղք» 
րաւթէխ հա*դէսա, ասաափ մևրժծաւլ1րն յա^ « աաակադէ 
օրհնա.թթ և ած^աաւևչի քոնդա*.թք. փաաաաարևքաԼ դա*. 
•ՈՈաաարր զևրրարդալթէմէ, ացժւՐ ԼյաՀփաէՕճՀ, յա֊ 
էփաէրսՏա • աժէ% ւ 

» 

►ՐԱՏ* Ահ* ՃԳՆԱՒՈՐՕՆ 

Ս1՛^^ /*“ք*՜“»5 ծրկէլպյաևաաճ» | աա.Հ քարէ%ա 
&Դ•եսր *գԼլՀ**> դր*ձ* ,< 
կատարևլՀէէՀն բաեխտ,» |\օւ^ւ^ար»4ր էփրոփէ բոաէրաց* 
| Պ*աա.ածաաԷըԱ *ի պատահէրաը/Խ 1 %Խա§փ « ||ք^քծ 
բ*ԽԷւ. ե֊ գպձովթ սիրէրսշկ ղած • |* »~~քբ վաբա ՀբփԽ 
ն§ա^ր1րա միշտ քքթ \|\^* Օօյ» 4* բծաա^քիլ կայփ 
ախ^լ* ՒարՒ% ^ Գ*Ր^Ք *»էւա*֊ել^ ևա է |)^^ 

^ ^ ք^Խ,տահ % 7* 9ոաաաա8*էոքե < *1՝ր–ծ 
արրօվթ գթևդ խրաաէա է/Էշա . ( յաշԷագՀՀա 
•ԱէրՏ էթ ՛Է ակր է Հ^աչաղքյաաձէ չարխ կ դարծաարաեէէէ) յևծա 
չագի*, յթ երաԽԽսրևս * |՝>ք«^ "ք՚եԺՓ Գ 

քէհւ&ա աէրևր •&-* 
ծար հա2էաչ էթէրլ, •ՀքԼ-՚Հէ՝*\է*Ւ Ք& Ո(5 «1*1^ 

ՎաձաթթւԷգաձկ ■ 
է ա/»պհա ի հաձպձքձևաքՀ, ՀԽա*3*Հք . . , 

• ^ (1<~*՛ ՚4 պաաահև/Հ՛) . . Օք^էւ և թաէփէ. ևդ.էքԽահյւփ* 
ք*“ ։»■•*■•>♦ .. ՀյԷշ^֊ա էքք ք աաա»աէա\այ& .. ւ|է^Օ»| հաՅէպ 
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ա.ղշխա */, կամս ա/է \*^շիաաաակր չեր ՝ի հոգևար*ն հա֊ 
**»Ո> յէսրդխՏաո-որս առիթ կենաց. ||^ յէքքքս 
վ*ևց "էք^Ժ *^ձա * Օ՚ք՚ք^ 4. ցած է/քի կ է 
| սեչէրաց և (եցչ-Ոք ցցյչ կաք , \)իրեա ցած և ցորաոոլի, 
բանս նորա պահևա է բանկաս %|\^ , պյթյամև նորա 
պահեա * ^եց ցհոցլոքն սրրոք ցնորհս է ։ի«#քՏլ 
դակ կ ոլնասյե 9եալ9ի շնորհացն այ $ * ^ամենայն </ա</* 
էէր Գ &"րհ»* ՝|*^ թարէացե ոիքոք « 

յ^նբյեակ կենաց դև. կ ա/ւաինորդ է || տւժկախ 9ի սըր^ 
բուՏե բնակկա | Պստուած սակրն սրոշևալկ ^ սատաՏնայկ % 
| ^^րդիւնականն այ բարև կարդ կ $ քարաշար կ անխտիր 
կևաէտ է/իաեձամեց $ կկքօսևա դարմանն 9ի Հբ*հ* հոգևորս 
9ի \|Էհրւ բարի բ արև կա տար և. սուրբ % 
դա-թֆ »գ*–"ք Կ յեափաոյո-թքէ է \Պւիթէաղշ հոգսոց բը֊ 
*ևԷշէյՔ ^ արովթ % |լ«քՀա^ աո. ակր արտասուպբ քէցէ% 
ճւ զոր խնդրես 9ի կամս այ% աունուս % մՏնւս/նար պար 
դար դատաստոՏ/ն է \\դ2ախոհն և հևվն յևրկրի 
րերովոև ևն ա Հ\Հատա֊ակաե ծեր բ արեխմնար հն կ 9ի 

Հյրիտասարգք , մի ընդունակ չարէ % այլ բարւոյ • 
*Խ^9^Ք պրրբա-թխ^ք, դի սուրբ և ակր ♦ ՝ի խորհուրդս 
բարիս միշտ ևլջէթ « |է սուրբ կուսութ իւն կրմնաւորևա 
միշտ , ղչքէրրթ/ե խորհևշով^ ար նստի # և. դործսվթ 
մևր2 կաբևալի ըջյս անդ* ուր ոլ մևղթ , ւմնդ և ոլ համԼ 
բաւ. մահու % | սւսաւորևսդթ 9ի մևծկ չու սոխ մևրմկ^Հթկ 9 
հ/սքքեքեյտ/ յաեսպաո. կևս/նսն 9ի խ9պէհհթ ^ մար^ 
դասիրութբ տևտոն % փաոաւորեըսէ պհայր ամենակալ 
ճւ դորդին միածին և քհոգին սուրբ կենդանարար . ո֊ 
բում* փաոՀ» յաւիաևանո • ամկն 9 

մ*Լլ– • 1>«ք–Ժր • • սդպխնսս-պ* "սվՔ և 
Սքճ ք44 աոաքնպպ. . . ՚ք շևսրհս հոգևորս ՝Է ք»։ Գ«*^ 

|Ա1# թարևկաորարգձր և սուրբ . . ևևր բարևխսրհև (1«/ 
րսգձրխսհ հ) . . յսօքք» • • •*/** ՍԱ"* ~*Գ՝ "*բ 
խաւար %ոչրո ոլ փփ հասու , "ձ * Լ,**֊ 
ոաւորևաԼ• • * 
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\|ՈԻՈ<1յԱւր պատրա*ա կ ՝է կորուսա, և. վաք֊ 
դապետ անխրատ կորաւստ կ աշակերտաչքնէ տդկա 
թիւրկ զձճմնապարհս խաշանցն, և վարդապետ զՀանաս֊ 
պարհս աշակերտաչքն % Հանաշկ \ի մէջ^միզի զոչխադա 
իլր հովիս տգետ ք և ոչքի ժաժաեակս փորձոսե բանս •քV 
տակարս կարե ասելվարդապետ անիմաստ % ի) սրավար 
պատերազմի ախտից բմիշկ կ » և աոա^խորգ իմասաաՀն 
խ-ցելոչ֊տաքք+ևկամ՝ թե խ"#ե դթ$ » (\ձ“^ 
կերա որ ~լ է հր*֊ ւ խեղաթխր ե Լ֊ ատեչիֆ և. ոչ 
ղի յաճախ յանգիմաներվն 9 հավասար եզթյդյր ամն֊ 
կազմ՝ աղի կ էխի 1 որ խանգարիչ֊ կ եղթարց , է ղ2պ/ա 
նակցոսթֆ երզոց միաբան ութերն խաեգարե 9 նա և. դա֊ 
տաստան անձին իլրում* ստանաք իւր էմեձնակամակսւ ^ 
թեամրն * և. հեոիսն % |\աււյք նման կ որ ուտկ զվաա^ 
աակս մեպուաց • ոօքևպես էդ ուաե անհոգ զհաւասար 
ղչաւսվթիէնեաէխ զվաստակս ւ ^ ) օրակս/ն երվնչՈա լրանՀ 
զձեոս ի պատերազմի • սգքնպկս սճտգսրծ միաիոսկեաց 

* Ը**ք էէյէ-յ րրք,Ն–,յ,*՚5% քէ«*լ Հ»*». 4 
•յլՎ Ե*"4ր|՛ &ծ՚~յհ՛ք %ար~ &է*~+էէ–ւ1\. 
ա.աքեաք»դաՏ և աշակերաաշ • և յ^քևք, •« ՚Հ ^ քև»քք4" ն֊ա֊ապեա 
աէէհա ղԽա*.ն , 4 աո֊աքՌարդ. Անեմիա ղաշակերաե կորոա֊սաԽե*Խ ։ ^ 
աԽարոսե սա 4 բեկաեողյչ Գ**է)ն9 կ*»ր"*֊ոա%44 ղԽա ւ Հսվէւ. յաԽձրևս*. 
"ձ ժսղսվել ղկօա իպ» , 4 աո.աքեորգ աՏե/էա սլկարկ աալ Հեարս 
փրկոսթՆ , 3<»«.ո«.քէ կարեայ 4 քք"*–^ք պաա երազվի ♦ 4 թքշկ 
"փ-փտ է իմաաոոոե աաաքեորգ, ղի ոշ աայ %եաիյ Հարկաեել քձ**– 
ք4բաս%. և թե գէպէ , ղիորաա. րժշիլե ւ անյսեքի փայա 4 
ահեվի թիւրելւ էյզբայր ա%լսող Աւձ ե Ըպփ % "ր ա%ձպյե 4 4 աաղա, 
կաԽկ զձայԽ ըհկերայԽ ւ «ս»4 գքասաակս ԱԼղաւայ, 4 Հ 
վասաակ եղբայր որոգայթ 4 ը^կերայ/ե * Հ4ծ4ա^ ^քեք* / պաաե֊ 
րաէէ/ի աո երե ղոջյլսե , 4 աշակերա թայլ ղմրսւթք եղրարյ » (ք/Աք#,. 

I 8կհ •քք4*|–^ 41 ^էք*ր5՛ 
փրէր»|. 1»է» • և •1" *ք* ք***։ 5 1քք #րքՆ–*յ աՆձնակամակորաո֊ 
♦էրէ–լ4 «լք*»* 4տ^ • էր^ր–րր1, 4** –»յլ «*^»քա6փ». 

»/> • 4քք–քրՆ "1 4 րո*֊թեամրԽ • »յլ, ահՀևակա֊ 
•ե*եից. ք>»| կ|ր»րր ^րէ* •քք<և–*1+ <էեա.թթ% ևխեոփՀե. 4ր1ր–րր ^րէ* 
աքեղ 4 ՏքԽասԷլ 4 քսանգարիլ 4 կաէքակորոոթԼամրե ւ 
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ը^է-ծաԽկ պյ*ժարա.թ“ք ևղթարքք է^Հաէքէս մնղուաչ/ գործէք 
ր*ւր>լհ~ *^աադ» եղբարդ միաբաեելայ գասոտխնսլքք ւէ 

<\>~լ յօրէ&ե քհտրս ՝(* պատերագչփ , և իմաստուն վարլ 
գապեա գաշակերտս իւր ՛ի գործս աոպբթաւթէ % || 
*ւեա աոաիապահ բանիւ որ աաաքնորգես գաշակերասն 
բո %ի հոգևոր սրսաերագՏն » է) րահեա խոստմամբ յա.^ 
**ո*ի բարեա/յ , և փակես* վահանզթ ուղի*լ հաւատոֆ* % 
և. սսպաւ արաեա յուսոքխ այ , և խրաաեա պոաս աւետսՀ, 
րանակաև ուսմամբն *ի \|\>ւ ^Հեդեա զմկիս բանիւբ հա*Ը 
բերութե 9 և դանակ սուր 9ի ձեսիէն 9 որովյ* կտրես ^ 
*յե գաիաա դէսնկութՆւյ ախտից գիւակսՏնաց * 11 %երկա^, 
չյո *՛ի խորհուրդս գվաոեալս , ճւ ՛ճարտարեն 9 ի հոգևոր 
պատերագմին • և ց ոյ*յ ահագին դ յադ թոդ նախաէ/ար^ 
սրիկն **պաո5*ալիւր յաւիտենից տանքաեաչյն , և. զյաղ^ 
թութԷւն աւետարանելչուսաւոր դո հու թթն ՝ի տեր է 

գէտե և բարեբանու թքս յօժարագոյնս աոՏեեէչ 
և գյազթեալն բ մշիեէ հոգեբարձութքէ • գի աոաւել 
.բան գսսրսոնաչիսն թ*աղութրն ամաչեցուցանք գի մաս^ 
Ս9ու%սն է \)՝ի բարկանար աշակերտի մեղուցելոյ ♦ գի րսւ 
ե "լ պխտ* Ւ-Յ^Լ յտււաջ^Հաձ* գբմշիելիխկերթ* , 
համբերութբլն ուգ*յելյգսխարսԽսԽ որ սխալենն » 

և ղտ“*՝֊* ք այլրև բ-րկ՚&պք հի*֊անդթ*՝ որ ոյլ իւր 
Համպի* հիւանդացաւ տ Հ^ատանկ ճւ բմիշի աոանց բաբ 
կութեսճ** մի խաոնեսցի *իյ անդի ման ուՆն% բար կութք տ 

||^թ յ | \գիպաա*ե փախշքէն , յ անապատական ճանս*^ 

նսւթթն <1քւււայ «Հր խորիսխ և պարս , 4 յֆարանա.թիա.% եդբարյ 
գա&ար*±թիւ% ւ 
Փ*1 զարթ—դանկ զքէաս պաաԱրաղմոզայ, 4 ^արոզոէ-թխ բաքայ 

ղնզրարսէ \Հբ.աքնսրդ , պքնո^որեա գաշակերա բարի վարսեր, 4 քք/> 

ա* է"յ*" յ^շխ^րհն *ւ՚ ք՝աս՚յ* ե • ղգ^յ՞ գ՞յ– <*••.«««/ 
•»«- • քարդարեա զոաս քւՈյա պաարասաա**.թֆ ա^եաարանէն , ադո 
գդբահե աբդարութՆ , և պնդնա դչՈվս դ **/•* բաՆիւ. սւ^ախսհո^թե • 
աաա.ր սսւսնր սպահաԱնլ ղախաս և դքաեկու.թ“քս, եթկ յօժարթ են • 
յա ք ք^4» 4 է^էք‘1 զաաասաանին • և սր կ յազթ*<լ ք^ւ»յ4« 
# մրասչքի , 4 ղյապթեսդե կան,**֊խ րմշկեա ւ ճ պարա բարկանալ 
մՒԳ Ք*՝ հէ ՚Փ *աՒ զրմշեեը» նորա հէ ռանդաս֊ 
•յէս ք.ա. • այլ հեղոսթթ աոա֊ր նմա ափւսգՀէո-թր, դք» թմէշէք էմասաուն 
"Լ հէլա%Գայ« 
է*. «79 եչանեն յ\յզիպա**ե, հոդա նայա զճանապարհ անապա՜ 

| Այ|> մի ար անութ ք ^ՂՐաք*3 * • • • զաէՌնայն ազդս րեդգիյսլ 
• • ՋրաՀԼա խրաա֊ կայս » 
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պաքհթէ աոյսքնօքպքԽ սև**քբ ը*–»ոյ 1*|հ» ազո*.թ"ք 
աաւաքնորդեք 9ի մումկոդութք • և. սկսեասխ յաաւապփ֊ 
նա֊թքլանակեցո/ց/\ապիմ" ար թարգմանիդուսն , «ց$ր 
պա վաո.կ յաոատքնսւթիա * չր*/ց և գեօթանտտաան ոդտ֊ 
մաւենիսն * լնակեցոլց ատս. երկսսաաան ատգթելոն ար գի֊ 
մսնաքիւն ինու. » 4 րարրատւ էլ, 
սրոց էրն արմաւենիլն նշանակ% քէաղաշր վարքն 9ի տակյ»տ 
117նիթարեա Լ գրոց ախտիցնճ աաղաէ ^ոպն ոաաաաաա֊ 
պկս է գխոստսւՅէ հանդերձ գործովթ • ^ հնազանդեա֊ 
ցեն պամ*ախտս ընդդիմակացս , և. յաոաիեօցեն յերկխխ 
սրսրգևաց » «ւյէ գելան ելի գասԽսխտա.(մրԽ % 

ՊԱՏՈԻԷՐ ԱՌ ՄԱՆԿՈԻՆՕ 

կմսնկսնց ճգնելև կրթ ելգմնրմքնո 9ի հնտալ 
գսնդութի 1 պաաուիրսնաց, ճւ տանելրարրատւ չախս֊ 
ւսր , հևաէւ կերակուր և ըմպելի կարգաւսրսւթի • 
Ս՝/1 սնմամ՝ տարամստտՐ զթերաէն ընդ վա§ր ասծել9 և. 
հաս և խած (քնել և– տսնատւակելյ |/է“^ 4էշ>^ շաօւ% 
թիլն , իմաստնոց սւնվնդլաւթՀտ * ատւ շնկերս ակր , աօւ 
կրսերս էրախակսն խրատ հոգևար է |* չայլւ ճւ ^ մար֊ 
Տնաւոր և 9ի շոգմոգ և. 9ի շատխսս շագխսդխտնտսց հրա֊ 
մարել* սակաւ. րարլաուել ճւ շատ իմանաք» || *յք ^յսն֊ 
դուզն քի րսնս և. յաճախ 9ի խասա * <^1 պատրաստ 9ի ծադր ֆ 
ամօթխտսծութքէ գար դար ե ալ գանձն հանապազ* և- Հ&ք 
կանաչս ամենևին մի խոսել* *ի խոնարհ անելով֊ դաչա, 

•4^» 4 %եղո1֊թք ծ%ա%ի զհաէքքմրրո^թք. և յորժամ՝ ոկոաՀքե 
աակույ , աար զհոսա (Հաղիմ* Լ աա.ր աևաաԱԽլ %ոյյա Լփթա*եաԱ»ւԽ և 
երկու. արՀաէ-ևնէս , և ան աո. Խրկոաաոա% ագյփւրՀ 9 և «9^0 վեոաո 
րեգ աէՌնայն ո&ապաա% է/թեշ4 մամաԽեն յերկք$րԽ աժրաեայյ ֆ և աեգ 
կփոխեն խ%գ.ո*.թթ և աույեճ դՀարՀն աշխաաոա-թե իսրեոձէյ *Է 
րարկ% մԱրՔք փ»է, */* 4 ^ ճշէ/արէա * որո^մ՝ հաքեքե շնորհք և *ՀՀ, 
մարիա պաշաան յաափաեաեո յաւխաենիյ * 

I Եք1ր*րր թնայխ, ք*^ անխուճապ (»4ր 
հա\գարաութիս% , «4լ. «ռ1ր» և Լ-ր^ ^քք^Ա «4. 

4 նաքխքբ կևրպա*րա%ելև ոմեել* • խոոէէ 4*Տ«փ»յՆ «ք (քքև^^Լ 
րքէպեմ խուճապ և կարգ.աւորոա.ա ^ ք«*ք––ք 607 * 
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և. ՝*ի Հէք դչ/խոս–» փախչէրլի հակառակո*.թ% և֊ *ի խռս^ 
Հ֊թք 9 (IV փսրդասպետսակամն պաաուոյ չյսնկալ9 այլ 
աէւսրուայ սրբոայ % (IV քարմսնալլնդ մարդկան պատիւս 9 
աևանաւսնդ յնդ ա/նա»սիկ% պտ ոշ գիաեն գճշմաըխո պա+ 
աուիըասմն % €)<Հեսա էրը թալ ասյնմ%% ապա աէիայն ընդունելի 
4* իաեսսաոնոց պա*. 9ի բարեաչխ գասիաւթիանս ♦ զարգանալ 
և սովորել ՛ի խնդիր գովոլթ 23.* որ յիայն յա, էցկ X 
թե ուսուցանել և (սրատել պայը» բախական իցե 9 վասն 
վարձու էխ որ յալ ե # արասցե դախ ^ կամս այ. մի ի 
փաաո մսփրդկստյթա, այլ որպես գցործ այ 9 զոր պարտ կ 
կատարել և. 3է նա/անե ընդունել պփոխարե*նն գանամնց 
պարգևնՀ վասն երևելի կրթու թև 7(գնոլթ1ր եղիցի աս,լ, 
տուծով (լաԸՒ արգասեգթ ընդ ամենայնի է 

Հ) այս * դիտեա, սիրելի , ալի ընդ աէիաՈրսնս կապեալ 
են աաւար/նութքարն որպես շար (նլ հոգևոր շպյթատր մի 
ըստ աֆոքե յեաւեալ աալօթը գըխ՚Հյ • սեր գինալութենե 9 
(սնդութի գ$եգութ*կ , հեգութի ղիաանարհությկ 9 (սո^ 
նարհութխն գարբանեկութՀ֊ % արբոնե կութիգ^յուսոյ 9 
յգյս գՀաւատոյ 9 հաւաստ գ<հնա գամն դու թք ք հնազանդ 
ղութի այսրսրալամնաւթ*կ % ՀՀրպես և լխդդիմակայ կոալա16 
մի ըստ միոքե չարին ե կապեալ գյարութին իւր • ատե^ 
ըաւթին ղըարկօւթք , բարկուֆն գհպարաութ՚ֆ ք հպար^ 
սաութիւնն գանափաոութ֊ե 9 մնաաիաաէութին գանհաւա^ 
տութէ 9 անհաւատութին ալխսաասրաութ*^, (աաաասըրԼ, 
տութին գծոլլոլթ՚կ 9 հուլութին գթուլութ9 թաաւլու^ 
թիաՏն գյէյթմսՏնե է էթ***֊*& գձամնձբութենե 9 ձսնձրաաւթին 
գոնքմբեբութի 9 սնըմբերութի5ր գյյամնկութի 9 այսճքկու^ 
թիւնն դչարադործութ ^ է |^ւ ևս ամնդամխ չարեաայ 
գմիմե սնց կապեալեն ♦ նոյնպես և բարի կապմանն յխդ 
միմեանս յաաւեալեն * աաւաըինաաւթ*քկ> ապա *ի * 

I ուսիր9սվ֊սիրելէ իմ\ գաւետարսնասկան կրանա. 
ւորութին 9 և աաահմննեա աչաայ ՚ճշմարտութիան 9 լէգուի 
մաւմկապութի 9 ւԶսրք&տյ ճ՝նշուՏե * մաաայ խոնարհսւթքա , 

1 Աէարդ(ն *ր 4ր»մե էարևև֊ *յ» ♦ Գ» 180 * 
Փ և 7քգնո».թ"էչյ և բարի 3 ե% • ա որ *Է փ# 
արգաաևայւ Ը*է աւՈՀեա/եԷ և պայս բոա հևրոյգրէրլսցԽ % Ա/»ք– գ*"֊ «ք. 

• * հսէէևսր շպթ-շհտ * ր՞Հ. "էր^Փ հ*» պա^եաարաԽնալ, 
9 աս.արի կրօԽաւսրսւքւե աաՀ*էանեա ՝է 

նաաւթքր սր ք փ», (ր«1«*ր"9 4 «»*ք շՀչքարսաւթխձւ ւ 

0ւցւէ՚ւ26ճ Ե;/ 



678 ԴԱՅՈհէր ա* րսՆԿՈԻՆօ 
սրտի արբութիւն , րարկսւթէ ջնջ*լՅ& 1 0|ահակյո^էՈր֊ 

վաբեսցիս ,յաւ.ել. ղրկե սցիսյա-մեթկ , մի դաա»ախալ 
գեր . աաեսցիս , սիրեա , հա/ածեսցիս ,յսճւձիե կալ. հայ֊ 
հպեսցիս, աղաչես»• մեռիր մեղչսցհ , խաչեա ըիդ 
ասսի, Օ ամե%ախ սեր բո փոխեա ի ակր էսե բա , ղի 
գարիս՝ ա.ր հրեշտակածի» բխ-քՀ, ս&գբանկսւի» մսդավր, 
առստելոչի» աքմսռբ 1 , հայրապեաացՆ գաւաղսՏքթ, «&ք. 
աիրսսաք» պսակք , արդարս,ղե գաքեսստ • *|։*յ“* երաէճէ֊ 
կից գթեդ ցս/սկացիր սսճել, և նացա բարեսէցե ժաա»Տ|. 
գ-հհտ ՝ե ՝(»**» (5^ ՝ե "էք *ք ♦ "րայՐ փա*փ յա*–ի֊ 
տես/ես յաւ-իտենից ♦ ամկն » 

ծԴ 

6Ա*ԼԱԳ0 ԻՐԱՏԻ» ՀԵՋՈԻԹԵ&Ն 

ԵԻ Ջ.ԳՈՕէԼ ԼԻՆԵՍ 

ԵԻ «ԼԱՍՆ ՎԱՆԳԵՐ ՁԻ՛ ԿԵՆԱՑՆ ԵԻ 80ՒՍ0Ց ՕԱՐՈԻՅ֊ԵԱՆ՜ 

Որ շթ•ելսկսսՏեի , պարա կ կատարել, ղի միձաղր Հլ 
ցի անցաւսրացն > (|ք> շքքսկ իլր տան , ՝ի վերա/ վխֆ գիրկ 
գ^իմանս իւր ղդսւշսւթք. , ղի մի սՏևկցի *ի բախմեՏէկ 
հողմս էյ • Ոք» կամի փախչել ՛ի խաւարկ , գեասցկ մքխչեև 
հէ*Սս աէլ քևտէրաե անի ա ||ք կամի *ի ՀէՌրրաԽւ ախ փախ^ 
չևէյ աժարաԽւաք պափրաստիշյկ քքեթքէաև տ |^ւ ակն անի ^ 
հանգիստ մասնէրլյ պատրասաիցկ ղջաաաքՅ ա ն կէրրա^ 
կուրն է ||լւ ինդրկ քի տևասնկ թոպալթփ գ և քխրքՏր 
ցկ իւրու*Ր պարաապսնքն ։ ||^ր ոչ֊ պահսձ*ջկ ֆի ծաաաք֊ 

է$9*րՒ–ր դահէրկսճն I և֊ «ձ թ*րե պահանջ 
քեր»ցի ՛ի աէրաոնկ իլրմէ պրիւր ❁թսՏտա/Տ» զոր պարաիցիէ 
||ք» էսրկէմևկ >ի սև պամս դարծաթն զոր սա. ՝ի ա էր սանկ է 
ՈԼ ՀոհՒայՒ &ա9լս*ք ձաՐ1 (է ս/քէ պի*սևար<Հութի՝ք ժա֊ 
ււանգձրսցկ քիրկիր * (|ք աոնկ պխաղադաւթՀք է որդի աք 

1 Ն–^ էլ~ ^ Հարգարհձֆ V *–*ք Գ *ա)է Գ *&»էքքր Ժէ-ք֊ 
ևրաֆ ւ )ա\ գքփՀ .քք*յ/Ն 0«ք% 

• * 04ո1ր* ս 4ր Ւ*յ Vքէ.Vլ^ ք»ք–է»–ք. 
էրա ւ ատն+*Ղր**և ք^էր ՚Դ«ք1ո* * 

□ւցւէւշտճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 
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։ 1\ր դիակ դկաան տծատմե ի*~(*ոք » արասցկ դամծնայն 
ըաս կամաց նտտրա , զի մի յսյմ տսնՀծսցի » ||^ւ ւ/^( ^ 
սիրա իւր ի նծնդոլթ^ 9 ղարրայսլթիւնն այ հսնդծրձ 
փա*ւ<տ ածսցկ աչհթ խրովր։ ||^ւ քնդուեի I 
յորքնծսցկ բարիղթ զսծքտթ* մարգն » կոչծցաւ աա^ 
ճար աՑյ ք յամծնաքե աղտ և գութ ենկ պահկ ղմարմին իւր 
անարատ • ք|ք» ոլկամի տրտմծցուցանծր գրոգին 
սասի 9 սնարաա պահծսցկ գմարտ/իե իւր 9ի պասնկաւթկ • 
(|ք մծրկացաւ ղհի% մարդն, մի դարձքի յասաՀքն 9ի 
գործս իւր է | |ք» ղդծցաւ խոր մարդն , յա մեն այն ագատդ 
ագահծսցկ դիերն տ ||^ւ ճակատծալկ քնդդկմ* թշեամւոյե9 
պգ ոլշասցի 9ի ն ծա ի էյ դիւակաեաց % 

^էանձրացկոան չխ հաճոյ Հդ * |^ր յորկնա ած ասն իալ 
կաք է մի գքւաղծսցի 9ի հոդս ծրկրաւորս • ք |քէ յօրկես ածա^ 
այն իտոկայ , ծղիցի նա որպկս ծ աո. պաղաբծր սնկծալ 
՝ի գնացս Հուրց % ||^> ունի գյոյս իւր քի ակր , չիքի որպկս 
ձատլ ծաղկծալ վոտյծլուչ^ պագովթ % ||(ր ՛ի մարդ յուօայ9 
գանկծս Հքրևմիայի ատւցկ % ||^» կոչծցաւ 9ի փծսայկն , 
պաարատտածսցկ յքՏտե արժսնի հարնտմեծացե ւ ||^» պայ ֊ 
ծատւացսյց գճրադն9 մի հծդցյացծար շէՀցի և խաւարծս^ 
դի է \\ր ձսցեի փեսային սպասկ ֆ իւտլ կայցի քնդ ըսպածրՆ 
սյն » ք|ք» գդուոն րախկ 9 ածասն աէխ կացի* ||(1 սիքկ 
գքքու ս ութին է նմսնծսցի \ ք*քէաքի * (|ք քքուծ ածասն 
•ւևալկ, ՝է լռալթք կջթկսցի . ||(> ոիրկ քհ1րպ*է.թ–էւ%, ^ 

. |էֆօրագկա և հնարադկա 4 1 հակատւակտրտքե մծր , Լ 
7(գնալպրաց ՝ի դխֆ հաքքկաեի , պէ արարաևացկ . յ“քի– 
մամ* պատերազմի 9 տկնչ^գսանկ գմծգ^ հծղչյացծաքս՝ ծա 
գծրծսցկ % \քթկ միշա հսկծվխ պահ սւնծյովյ հծրթծտպլ 
Հեաք 9ի մկնՀյ |^ւ անի թևս » թոչի և վծրսնպյ , սնցաԼ 
%կ և «ձ խոցի 9ի նծտից նսրա % Հ^ոդևպտ տոծսսնէն վեա 
սրստծրագմծալ քնդ քնթծտսես և գցուշսնսն , և ոչ^աի^ 
րկ 9ի ՀԷքՈք նոցա իշիանա-թք նսրա • | Պ/ծնախ պպիթ 
քուսոյ չծրէքեչքն 9ի նտէսնկ , վսսն գի խաւար փախչի ի 
ըր-ոոյ ♦ է ւ»լ որդից րարւոյ ծրկքեչքն 9ի նմանկ ք րսհպի 
սէսւծսղլ 4 փասա 9ի կսխուտն ոաից նոցա է |#\ւ ծթկ սա*, 
կաւ մի նմսնծսցկ քուսոյ , օյյլ վսնի վաղվաղակի 9ի 

I VI* հԽացաւպ» կ I 
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|,ս էրթհ էքքև– ր4 հաաա&հ ՝ք> վէդոաք 

սըյւոցն , նդթա 1 րսնպէ աղօթէրն* սասասկևն գնա • |հլ 
Խթկ նմսնեսցկ Հարբի, քէնթ* պմսնկանա ^ 
մեղս ք ճւ 2ե*ւպթ իլրեանց ֆաիՀախեսէյեն վևա « |^Հ. ե(3կ 
ցսնկսւթք.՝ կերակրայ հասցկ , պահհթ յսպթեսչյեն նմա 
•րպկԱ Փրկք՚Հ* Յեր • |/«– Լթկ ր^կ^Քթ աչՀՅ » 
2րաւթիս եըկնից (աՀ« իւըեսնց ամբար2եալ նկան 
Աք» վնա% |^է եթկ յայսնապկս պատեբաղմեսցի ք հ"՝* 
դև որ դթէաւ. փաւեալկ արծսնէն պնա • եթկ ինդրեա^ 
ցկ պնա 9ի տեաանկ 9 յակ զասացեաըն 9ի տեաանկ՝ (Յկ 
միայն քհապի նորա պահ էրա ւ |^ւ եթկ տեսյեամիւ թնայ 
հասցկ է սաղմոսելովդ իսսրչեն գնա՝« |^ւ եթկ ք^ձի*Հ 
խսպաեսցկ պնսսա % ագթաաաւթյԼ յաղթեն նմա • Հր. 

դիաացեալքդաանաւթխն 
նպաա% «լ մեը2թտ 9ի նա $ |^ւ եթկ ցանկսւթչԼ կանանց 
պաաերաղմեսցի > ամեննլիքն «լ յարթ* 9ի կանաչ* ք և ապա, 

նաներն գնա 9ի այաաերապմիէն է ^կաաերաղմեցասւ ընդ |՝ր 

դամայ |^լա^^լ կենակցաւ իւըով. արասերապմեցէսւ. յնգ 

\\քվր այ %ի 2եմն հնոթն ♦ ալաաեըաղմեցաւ ընդ |)ա«^Աւ% 

^ 2եոն էլնաՓն, և. յապթեալ նմա% կպքղեաց աա. 9ի 
նմանկ ղցպաւթին % |^լ պամենայն պաամրըազ^ 

մանս վանեաց 9 և. 9ի էխեֆէին յաղթահսէրեցաւ « 

տեսլեէսմիւ | Պչ/ոֆ» , ճւ շաղաթեալ ցանկաւթ էրամիլ 
% սպանաւ. • (/- |)«ր*ճ» ^ 
ծացաւ թան պամէրնայն թագաւաըս ք ճւ կսնաայը նպսա 
մեկաւսեցքքն* պսիրա նոըա 9ի տեաանկ •ե^ււ^օծք. 
ըանիէխ Լ ^ակոբայ վամն էյերին դատ ապար աեցաւ9է մահ է 
()՝Ա^աՀսճս^ հր յՀ^^հյԷէԷ» ^ վրան I)՝*. 
րխսմա. ^հոն իւրր/ նախս/սձևցքա. ը*գ * յ1»*. 
քհցա*. վրկհլ զժպ^վչ^րղն յՀքգիպաաակ , և. 
ընդ իպք աա. պքյթն « ճւ պաաահեալնմա հրեշտակն «Ճ«լ 

կամէր սպսնանեէչ մինչև գտար2այց սնգրկն ղկթձն9ի 

կարեաւ 9ի դսաերէխ քքադիաԼ/աԼ • և ախսն 
նարա յ\^այկ(կ անկան թսան ալ չարթ, հաղարթ » (իճձ 
կր և Լ\ահաձնկս մկրտիչ9 և սպան վնա Հ^երավցիապա 

I քքՒ •ր^ւ նպբա Հ-ձղի »քք. 1«|*4 » 
թի*Փ »աաակև\ • ա,Լ «ք(1»| %պթա 3 Եք^ Կ« 
# *»ղ.1րն%*աաակէն. ;*;ա» 4»ք»»4 3 է^քէք յնկ*ւսայայի1 • 
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անորկնա \| աան արարիկ այլ* մխմնձն եթկ կամիլի բնսՀ. 
կ1րլ ընդ կուսի և թկ բնգ ժուժկալ կնսքքյ /»*• կ նմա 
ամոլէՀնանտլ հաԽ զջկռէաւլյ և բառնալ զթտեան գաք֊ 
թակղսւթէ՝ ծանրութթ $ )| ասն ոբոքպարա կ ա*Տ» մխպ֊ 
նակեցի աոանձինն ՚ ճգնել՝ \ոլնպկս ճգնող կնո^ ասաէՀ֊ 
ձթեն բնակեէ* • որպկս սակ ած 9ի ձեռն \քրեմֆպ§ֆ մար~ 
գարկի* ք֊արէ կ առնուլ զլուծ խոնարհու թ Ն 9ի «66^ 

կութենկ ւ էւ նստչլի միայն * և. *Հ\աւիթ սակ • միայն եմ* 
ես մինչև. «ւ&^ցք է 

|| ասն որոյ պարտ կ գիտել որպկս 9ի ձեռն 
</օււօ յ աշխարհ թ խամին մարդ կանք և մինշԼ չյվախճան 
9ի ձեռն նորա բազմաչք յազթկ * բանգի զկն սատսՏնայի 
կ ք և. նովաւ պատերազմի ք*ֆգ միանձունս % |#ս. բանգի 
գործի իսկ նորա եղև յառաքնմէ քակ օրկ ք և֊ 9ի ձեռն 
նորա զփրայաճ» անկծբ սրթնացն ՝ և. տնկեչյաւ մահ՝ է 
փուլ և. տատասկ բսւսոյչյ երկիր՝ և չյաւովքէ և. հեծու^ 
թեամր ենս2նել զմանկունս իւր մատնի9ի ձեռո մահու • 
իսկ ի ձեռն որբոյ կուսթն ||Նք^»ւ4և ած ածն թե փուշյքե 
իպեչյան , բիրտն դադարեաչք ՝ թ զենին անիծաւ , աղա֊ 
խինն ազատեչյաւ , հողն յազյգարձաւ՝ անկծբն ընդ խսլ, 
չափայտթն րեւեռեցաւ * սաչի* մերկաչյաւ 9ի դրախտ էն 
կեեսպ ՝ ճւ պտուղե սաւաւ 9ի կերակուր մեզ* ճշմար** 
տութիւնն երևեչյաւ՝ և ամենայն հաւատաչյեչսց դուսն 
բաչյաւ $ իյչթիւրն տրբուչյանկ զծարաւիս • սեզոնն ու/լ 
դեալ կ ՝ հարսանիթն կազմ% են ՝ պարարակն զենեալկ ՝ 
բաժակն իր կութ V խառնեալ կ ՝ ուրախութթն առաջի 
կաք ♦ փեսան մնա կ 9ի բազմել* ասստեաէքքն զբաղումս 

ասաեչյկբ գանձինս 3 ձեր * րյյմն աեդրկն* 
իսկ լուոաւորկ • անապական պատմուճանին պատրաստ 
են 9 սքսակբն անթառամ* փքքքեչսւչլ պատրաստական է 
հշֆաքն մերձեչյաւ ՝ աղաղակն եհաս ք գերեզմսՏփ բալքան՝ 
զսնՀբ յայաԽեչյան , ննջէչլեալթ յ առնեն փութովդ կենև 
ղամնիթն յափշչոակթն րնգ աււա^ թագաւսրթն ւ 

կսպՈցաւ. , փոհա գ*չխ , հրևշաակ^ ընդ աա«ձ 
քքնթսէնան | աթաւ դատսաաանթն հասաատեալկ ♦ վաս^ 
աակեալն ցնծպյ և փա֊թպք ՝ ամբարիշտն ամաչկ և տագ^ 

I շ.ք. աեձֆն * 4 ԵրՒ*՛ *րՀև~\+ **քք^ • 4 •ր՛ 
3 Ձ-ք– *Գ%էրԼ* մԽգեԽ « 
^ Եք^ 
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նապի» ^ ձախմկն էրե , ադան և աըթյաԽ ♦ ք&ք 
աջմէն են , ի/Խդան • ք|քք ^ |քք«*^ ^, հս&գչքն 
թացեագր ՝ի լաւաայն » ^ քաա֊արքքե 14» է հեձեն գաա^ 
նապկս ճւ յագ*.աց հաՏնէրե % ^ նորհն աՀնցանկ, ե~ դաաաթ֊ 
տոաԱԽ կայ » 2մեաՏև մևրձեցաւ. 9 և. գարաէ&Խ անցաանկ • շաա 
թաքՅն հաԽգաաէրաև կսպւՐ կ 9 աշխաա*ա.թԷ*5*Խ դսպաճ֊ 
րէաէէ^կ , մահկանացուն յաեմահա*–քմխ% փախի* (|^ ^ 

աաերտճճևեցին 9 ժաէւանգևացեն պապակաԽա֊քՅ֊ի • 
պքյաւ.սաւ.խ^խ պատահեցին , ^ հրեշտակաց պաաոաւքՖ • 

"ք^ պ^րբա֊&է սիքևյքև,, ՝ի *րբարա&թ> աք հա&քՀյևն, 
ճւ աւ.րախ արասցկ խասա մխածին արդին այ % 

IV» «7* քիաացևալ, "իրևքէ , /*յ» յապ*թ* և 
Գ պահ" և. ՝ի խՀաէքհա.թ՚ի և յևքկխ–Հ> աք , ՝ի քքաա֊ 
աա./3ԷսԱ և. ՝քէ հևպա-թ խՀս , պի քէ*»իւյխւ ՜աք քքևակարաԽ * 
Օ^օձ» խա»ևացչսսխՎ, և ՝ի բս&քց ֆլաաակաբաց պա֊ 
հևա գթևպյ Ա աբսճաճսՏա հս&պևրձից •$ , # 

կպաաևաև պաա7ճագթ քք&»/6ւ բ.ևղ, և. աբդևքևալյբաա֊ 
*փՅհ ծ հաբա&ևա#.. քէ Հ ՝ի ձև*ն աագակաԽացաւ ճւ 
ամԽցաւպւ ալաամոԼ2ճսԽաց աշքաարհիա վթխէէՒտ/ք§է յա^ա**3 
|ւ յսԽվախՅճտն կևնավԽ յաւխսևնից > գար պաաըաաաևաց 

*ՒրհԷաՅ |ք4ք"ր֊ 
• “*2Թ. ք^Ղ^էթ «0 օեաձփքք ՀսնպԷ այ" ամևնավԽ 

օաար կ ^ ^թրիաամևկից • 
ա֊րախ լէչփ և մի տրամևսցի վսան ագքա^ 

քսա>թէրե, և /Խդ սան չարի մի րնակևացկ • ( )րխ*ակ 
ցա%թ ^ «1^ ւ մևծատա*% գպրվԼ վամն մեր *սդրաա 
աաացաւ. ♦ բ արձրեաղյ ճւ վսաԽ Հեր իաԽարհևցա*. ♦ ակրԽ 
ամենեցաւն 9 ճւ ^ ա%կք ար պգըս-ին վնկր ♦ / վխրաց 

հքՀպ^ցե՚պյ է յաէխակի նասէալ էաՀս֊ա 
յ|քրա.աայկա/Հ |\ք<ւ»ւսււճ ղկէրպարսՏա էաաայքև կաս.* 
հաԽգքաաԽ յաէ֊քոոևնքսյ աշխաաէցսո. է 2ճսԽապարհ*ր+ 
գութ–1րԽկ « կէնաչյ ադրփէւրն մյսքեթէնաթոսպ/ս ծ սրա սև^ 
չրս*֊ * կևրակրաաան ամննախէ ^թաղյյևաւ. ք ճւ աէտաՏ* >ք«(, 
Հապանն \՝սրայկքէ նԽջևաց $ |^ւ պաշսփ քնդ հք 
յսոՈէնայԽ արարաևայ 9 պաշաևայյ պևաաայսԽ • փրկֆշԽ 
ամևնևցա֊ն ՝ի խաչթ» բևևո.ևցաս % |,Ա. յ*քցք ^ 
րան նենգ ութ ր ոչ֊ գտաւ. » (ևղի կևրակար ևաաՏտ ճւ բա֊, 
ցախ ըմպելի * և. զոր օրհնեն ևրէլեաւ.որ զօրրև ամենայն 9 
կււփահարեցաւ. *ի հոզևզինացս • և պար *ի վեր աւնին «ճ; 
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րովրկր և֊ րէրովբկր զողալովդ ղխաչԱ քէկրնք/ե բարձէալ֊ 
տանկր 9ի նոդգոթ այ 9ի մահ • և. կենարարն ամԽնէցուն 
9ի մահ գինրն մասքնեաց է ^ 

( ) այս ամենայն խոնարհ ոս֊քմքւյաեձն կառ վասն մեր 
փրկֆշհ ^ ^|\էր, և խմնարհԽսցար փասն անձանց % 
* | \։սնղի Խկեալ տկրն% արտպրոյ բնութիւնն 
համբեր ամենայնի« 4 ^ բնսլքՀխս մեր Անաս^ 
ցար ք Լ~ արդար դատաստան քԽ հաղորդս արասցկ 
ի*֊րոյ րեա֊քմ&Ս ա մկնք առհաւատչեայ Հէյւա^, 
էրա֊ յաշխարհկս փառօր յերկինս , և. քմեղ (մողեալ 
առհաւատչեայ^ իւրայոէխ էլ աո. հայր է Անկարոտն ա^ 
մեն այն ի փասն մԽր և դև. կարոտ • և անսուտն 9ի խոս՝ա 
տսւէքն խր% եքմկ ուր էս եմ\ և. դուր անդ (էխիքէթ. * ^ ®*ր 
%ի մքքեջն կառ. 9 9ի փառս կ առ նմա • պոր ւ/եր առար է ար^ 
մանաւորապկս փառաւորեսցուր է () մէրն" պատուեաց 
առ քքկրէաե առաւէլ րան գրնութֆաՏտն • պատուեսցու ր 
ես մԽր դնորայն սուրբ յանձքքնս մԽր է Հրիէկ արմանալ, 
պկս պաաուեսցուր , և. մԽր բարձրացեաէ֊ փառաւորէս^ 
ցա֊ր առ 1ի նմա *ի խորհս նորա է կ արհամարհէալ 
անարգե Ալյուր գառհաւատշեայ նորա , առնու և նա դիպն 
և ոտարացուցէմնկ գմեգ^ի ստացուածոց խրոց պոր խոս^ 
տացաւ 9ի ալուրն % 

||ք ունի ղհոգի սուրբ յխրեան , մեծ պատուոյ ասր֊ 
ժանի չիցի ՝ի ։ (Էլ/^ձ. Ւ,նՂԲ^ ՝է ^1՛ Յ՚հ/Յ •ֆսԺէ 
գի սուրբ կայցուր գտաճար մԽր և. մարու ր յ ամենայն 
աղտոյ « նւ չէցուր տաճար սուրբ երրորդութ1&ն , և. սըր֊ 
բ ութրւ մ առան գ էոցուր ղպատրաստեաէմեէլ ղարրայու^ 
թխնն *ի սկզրւանկ աշխարհիս խորհհթ. ե֊ մարդ ասս իր ու ^ 

թէամբ տեաոն մեր այ և փրկշէքն Լ^խուսի ^կՀրիստոսի • 
որում* փաոր յաւիտեաԱս » 

□ւցւէւ26ճ ևյՕՕ^ւ 



հ*ԲԱ8* 

ՈՐ Ի ԲԱԾ ՄԵՐԺԵՆ ՑԱ^ԱԿԱՆԱՕՈԻԱԾՆ 

ԵԻ ՄծՐՋԵՑՈԻՕԱՆԵՆ ՑՍՆԱ^ԱԿտ. ՀԵԱձՍՆ Ջ.«*(ՅԼՐԳՆ 

7^ԱնԱ1Աք<^.քաո.պթ1ւնա.թիւֆէւ հրաժարօսէՏյաշ^ 
իտարհէս , կ բարէղթ և. կարճահատ % 4)«սշ»ա ( որր ցանլ, 
կան անապական կենացե , յոչ^ձ. պապակա^ 
Նացուս է Հ\թկ յար գալ§եւ ՝Է կեսՏնսն անձկաս 9 հան 
պազյավն կաչմարգկօրկն մահու, ելանելշլ% |ՆւՀրա պմա^ 
մանակեալ վարս, Հանղի տեսանես պանէււ սորա աոա^ 
հակապէս հոլովեալւ ||^ ցանկար բար ն՜աց սնոտեաց 9 ^ 
րսց պէստն աեցանեն և ստացուա&և կպքնչէ » 

զյղաէասկրս , ձ– վչաակից չէր չթաւորաց • Հսձպի 
ալս վարձուց արմ անէ կ , էսկ աքն հանճարսլ է Հ^րսմբե^ 
րոլթեան մոլ մ կալյ որպես ծանեստ՝ սովչսւ վարմեքսլ 
գմարտէրոսս • Հանգի (ւ մե՜ր գիտէգճէ/աոլթ ք մարտէրսլ, 
սութք պահանքիվէ տ գչսմէրնաքն էմիր էքնամաաար 
չէր հոդւոլ 9 և. աս֊արէնսւթե– ընթացումն աոանց վաո 
աակոց պատրաստէ է մհքնաքն որ ալսրկն ե > ապականա֊, 
ցու են • էսկհոդքան անմահ ե • այսու.հէրա*և. պարտ ե է&**ն֊ 
մելանմահքՏն 9 Հան ապականացուին տ Գկսատրաստեա ըգ֊. 
Հեգաս, է տրամականմն յ ուսով, և. շնորհեսցես գաւե֊ 
չիմն ար դե անցն ւ 

քտտտ>^|է| 
շյԱ\0.^0.ՐՀ^ յաա.պթքնօ^թք յաշխարհկ փաքա*է֊*պբ , 4 4*. 

մատւոա է 4 «ք փափարքմն յանապականսւթք, "ձ &լ4–ր*~֊ 
^լգապակա%ա^ուսէ ճշմ՚արիա կենացն ցանկասցիս, 4^(4. 
4*ձ ղմերձակայ կևնցապս , աձսաննա 
գանիա.» անարգաբար հոլովի ալյ Աք ցանկար բարն աչք, ^ պ^Պք* 
անցանևն և աաաշուՏՕէ կորնչի » արա պիր^չոնիկոն, 4 թշուաո֊ա֊ 
Յ^ւՐՅ* ահաահէՁ Ժր * Ժ ր/* * *քն իմսաաասիրսւթե 
աոիթ չքնի > ի համբե րս$.թքս նահաաակեցիր , յպա ծանեպր հրահան֊ 
գնալս 4 ղէԱլայոն . Հաւձ ^ *■ *Ժ"աՁ ՚ըԱ՚՚Ա^&ք" պահան֊ 
ջխֆ է ք4/ նախապաաի*. սորա պոգիգ • աա.ոտքնոավ9%ն յոգաէւանգ 
աչխաաութե լինի * 1/ “»*^ք ^ ^պականացոա^յ նն , բայց հոգթ 4 
անապական • նաքաապաաէա. աո֊նեչ^ յյան ղապականացսաՀե գան ապականն 
պաաշաՅք կ ւ ՊՀաարաաանցիր աո. ար ամա կանոն 4 շահաւպան ասւաւնլ* 
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|)7 Ժ*Ե ք^էշաակսՏան ♦ աքլ գսգաակարՀ*. 

գի գաքն ի*նդիքմն ոՀ~ասքք "ք ապականի է ||^ մե՜ղադրէրր 
աղթաաա֊(մ էրաե, Հ>աէպի անգբատգ* որքքևագ պնահասամխ 
սրաորասակ ։ ||^Տ ուրախանար ընդ «8՝^օւ/9^ • րանպի 
ար սորա հոգսն կ՝ մևէլնկ ղմէրդյայ ք թկպկա և ոչկա֊ 
էֆք/խֆ զաքնոսէկէ |)Դ^ կ վախճան, որ ղթ հ էր զգալ, պաալ 
րասակ գնա ՝Է հարու֊ածս ըսա արդար ղաաասաանք/ն % 
||ձ էրն հէրոսի հուեՀկջ ք սչյհէրոի դաաաւորն . գա դարակ հոԼ 
գւոքն սրրէրսգոէՀ • այսուհէոտոև յունայնագ կավթ 1 գմնրղս 
ծածկէրալ ՝Է հարգ % ^|\աե 9է մարդկաևկ 9է հրնշաակագ 
սրաոկաաևա » վշանգի րագուվթ էրն պմնպ> 9 և. յամևնաքն 
դագիր գսրծոգ ասնքաաՇն պչՈրղ% Հ^ոգս կաըյուը գդասաա^ 
լորին կշր՚պք* և. գամէրնայն որ ինչ անարգ կ 9 յաշխար^ 
հական մախագխ 9ի րագ հանգէրս • ^()կոլՏՏ§ համար նա 
գպարապա֊ա և. գհանգիսա , և. փա֊թագփր գսրծևչգսր 
/*»ձ Է^Ղէ^էՀՏՒ է Գ ՝Ք& * 

|է մխո աո. հանապագ պանհասաաաոաՅև գաշխարհիս 
դվարս , և ոչ ինչ որ 9ի սոչլսՏտկ կ՝ գրագիգուգսճտնլկարկ 
գթկգյ IV մաւ/անակ 4 պաքծաոութ իւնր աշխարհիս > մի 
գուարճագուսգկ Հանգի դ"Ը&իթ նն որսա լավ գչՏար^ 
դէկ "քպհ– պձկաՏա $ | )՝/1 ԷԽդրևր վարձաւթ^ա ♦ էակ Լ֊ 
թկ ևկէրսցկ , ցոքց ՝է նա ղչքջրօւթէէ-նս ւ Ս՝/ք անաևա 

ւ &րրլր յայ ւ<*շ<րաէէ* • *սւ.4հ/% • ր“*1# է». 
( աաէկ խնգրեչով֊ .չ աայ ,|*լ, և ԱթԷ ա.յ1.՝ ապակա%ք% . Աք ապա. 

ք»#ք ^աւ^աա.ւթքէ%ն , հԷ ա.ա%յ ղքաղաԽաց յօրԷ՚Խա Հահաաաքհ 
I * Օք հր*"՝–քր • <«<* քք յաղագ. %.րա հ.քք 
1. 1ր%% որոշեն ղյաաղումո ակամա) պմարգկկ է Հ^երձ կ ՝Է վախճան • «ր|» պըա 

գիրդն կ , պաարաաաևպյէ 9ք աանքաեո * Ոձ. ^ հ^"փ ամ՝աան • ՝է փշրշ 
այա**.Հևաև աղա ամրացող ղաՍինս • «չ քք*^Հ*^**/ ՛է դաաասո ա 
րկն , արպկա թկ է&ղանչիըոէ*է սԽոաքա՝ ղան/պանա/Ն վա*.թավթ ո \,ախ 
^թան ՛է մարղկանկ՝ պաակաա֊նա ՝է հրևշաակայ , քք Ժ"ԸՎք աէս 
մնգ մերձ կան, յա մեն այն ^ վաաթարաղ֊ործ այ հե*.աայաա^ր » Հ^է»ղ.ա 
յաղաղ֊ս դաաաա.*յփն չծ ղյ , 4 ամենայն որ էնչ~ ՛ի Հեգ ախա և կ—մ* 
Հեդգոէ-թր աշխարհական * արապրա հան է $«ւքւ»%0 մխել պյէ աաարկռ*.֊ 

* Բք*ն և ղթռլուվձխն վար կէր , 4 փոսթա գործել ղոր էնլ պահանջ 
> քխն հանգևրձեալ եվխ . 
I Մքշր դիեսաա. ած զկենյաղոյա անհաոաաաոսթխն , 4 »ձ ք» "ք 
ք ^ 1^1. ր~զր–դել կար են . Հոա֊արճաշԷթ աոմամձնակեայթ 

երհր^սէնր զթեգ մք հեշաայսա֊յանեն , 4ր »ք^ 4 էրրե 
ղձոէ֊կն որսա) ւ $ք բաղձար փորձոսթՆյ, բայց ղփր*<վձք շյոյյ , |քք երա 

\ 

. 1 է^րէ–^ •քքև*Ւ կամայւ 
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տոներ ղադթատ արաաաաւ.էտլ, ^ <ք( անտես 
ՂՀ&եՏ *թ"*յ արտաստտ $ Հյսձճքաւ/Յ^ գաԱԷ կ իհսփր 
մարդկաԽ. իսկ էէիոպկւՐ քպավՀ •%*$** է**Գ 4^8^ V*"֊ 
2)11 ստաշսղինէ Հ^ս/եդերձ ե սա էԱրիԽավէք^ 
այ . ղսա ագիր , և լինիս ղգ եյա֊չրսլ այևաՐ՝ որ զա ի եղերս 
աա/ենայն ղգեցա֊յյանկ % \\ր յհ՚Հէ՚Ւ* 11 ^ ^ ք»֊ 
ղոց էՏաաեփ* յել*կիա գաևձեա , ղի տյԽ ի ձեաս կապսա֊ 
պայյ «շ աևկա*ևի % Հպասժարեէ պապա» կ *ի փափկա֊քձկ. 
# ^քէ ^ ր"ր^ » յ՞ր֊*1՝ ւծն^յ^ա սթտփե֊ 
էՅ& • Ւ խ"րհրդ**կ«ձ“**3 աշխարհիս գարշիա , ^ ադ». 
կս/ևեն ղմարմիե և. գոգին պալի են ւ ||ձ^ք^ ^«քաէ/3^ 
ասաԽայ աշիաաաոա֊թ եաե ժոալովիե * ա^ւք որպկս իսՏւտպոյ 
յևքէխաքԱոքէ վրքպևսցիո . կամքս (աւս^ք«է^թ> էաա.սՀսք 
ջաԱայզյ գործ էր է, *ի միա աա. գ^սնն եթկ <եամանսակեսղ 
կ , ^ վարձյխ յաւիտենակաէտ • 

||^ յապիրատ չյստՍկութիս մպեալեե, գվայԼյշաքա 
դա.գնպթ1ր$սյ և. ղսոաեջա/եաչքԽ յերկարսւիՅիե իմասայիԽ« 
| ^ աքարին աղտեղի եՂ*, անասնական յիրաա֊ի իայկ և 
հոգթն • և. սգալ պարտ կ որպկս բաէաաւպ» յանՅնկ կա֊ 
•ետ ղրկեալա Հ) ամենայն երկրամոր իրս համարեա յա֊ 
պականուք է իսկ ղաաւ արինա, թիսն անապական % 4)^^ 
(էք անասնաբար ջթեղլձգեն յ արգելիարան* և. իէնա֊ 

րհյյ գարաաս»»«. և ալ ագշլաան անաէա արասրէս , գի հի անաէա 
ճ արաաասՀշն՝ \>ժ*ասաաաիրսւ.թի ընաիր աաարաա.ած կ 
4*4», 44 միածին , միա/ե միայն**. մ՝ աաարագին մէրձ չքնել կամի * ^«****. 
ժսա.7(ան կ աա Խյ , գաքէ անկ և չի՚րիս գգէրաէ-րսնագ ար գաա 
րարածա գգէրոյր « իյէրկրի կ՝ հղանան , իյէրկնի գարննա, հասն 
գի անգ ար կապաէնն* նարա մաաաաձքր ալ մասն էն ւ Հրաաժարէլ պարա 
և արժան կ ՝ի փափկաա.թ%ն , Հա«1 քք # ՚ՒԳ*՝ Ժ՚Փ" 4աա,աչակր 
գինի գրասպանաչրյ քինին ւ խո^Հ«ւ^ք.« անարաաս չնագաէա և *ի մար֊ 
Տնարարա^ն գարշիրիր , հասն գի ապականին գմարհինն և գքգքն պրգ. 
ծ էն։ (|ձ երկրատար րարիյյ աիագին աաանր աշխ ասա ա է. թե • փոխանակ 
գի յէրկԽա*.սրարէ յագագա աշխ աա**. թեն իաաարիհթ , կահքա գաա֊աա 
էրին»ա.թքա աա.անչյ աշխաաա».թնան գարծնլ. գմաա*– ած գհաաաակն գի 
աա. ժամանակ յֆ կ 4 վարմն յաւիաննական % 

(Ատ միանգաժ ՝ի յիժար հէշաա^թքա ծնկնյան , գհաշեչաԱն 
նարն այ 4 գիր կար ագո.09յն աանՀանա աժրարևչփն $ ՕրՀգ կնաէզն էն 
ա գա է գիր , նարին անասնական էն հագիրն , և սգ»էէ գր անականե *իյին~ 
րլէանա հԽասէրին • է9 աննայն հարկիր ապականարար. » և գաա.պրինա».֊ 
թինն անապական % Հ^ւփգյթ արա յամէնէրէսն <^*յե* **^> էֆսնա 

1 0*քէ1*Ւ1 հանճարի րնակիլ յնգ արրէալան . է^յ"*1^1 
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մատար չէր աաստքձաւթէր 9 բոնղի սա ի Օր**ն հանճա^ 
ք7 ք^ք. հրէշտակացա֊ցանկ % |Հրաիսյնի մսյմ կալձ. 
(էրւյ • Գ"*–^ *ֆ*ք** ծափւայ լինիցիս # ^ մի^սաքն 
Հկա*րպե" անմտաբար է 

Ա/քէա ղած • էսկ աոաա-էրլ բան գնա ընտանեաց մի 
վբբ—կցէրբ » ^#քա բ*մնքքն գտանիս անար֊ 
ժամն ^ նոբա է ^տմբևրևա նեղութեանց , ^ նպթգթ 
պատրաստին 7Հգնաւ*րացն պսակին 9ի ք 
աա.գ ափւնսս վամե մեղաց * /ա^ ւ^ւ սանկ ղչարն , թշուա֊ 
աասկան կ ♦ բանգի մաաւսնգսրգ կ ար փԱասնախ . 
իակ ար աանկ գլաբՍ , ժ$աւ անգորդ կ սատանայի % |\«ք^ 

4 ^«*ք պ^հոտ* Ք^քի Գ Ւ^ՐԾ անաի 5*^^– 
քմ֊եսԽց մեէխեապ^ կ • |)օւա 4 տաճար աղջԼմից ֆ .թան֊ 
զի ձզկ աա.թվխ զրրրա. թեքնւ ակր է (|՝/1 կարծեր պար֊ 

՝֊ դարա.թքէ*5է ա*.ստքծաէ–թ%ջն հարևսծէրի գօրքէաէչ րաԽ 
ղի արւանցնորա ամենայն գարծթ պիղծ՛ էնա 

սերմանես ագթաաաց , գթքքմնսերմանես*– բան֊ 
ղի որ յօտարաչի* կ է բ*մե ղսրաՏն դաոնա գոի» կ * ||«^ք 
հ աղսրաճսծն ֆ էթկ ահ իցկ յիր ածանցն մաղովեալյև սքլ 
դարուքէի դարձեաէ ղերկիր % |^1ւ կաչ~ հսնասբաէ մե*^ 
հաւ ^ բայց մի երկնչիր , բանգի ճշմարիտ նկարագիր են 
հանճարսյ երկղթեսծ* սդթա* ^էեսացս * ղափւստինաթիէն% 
այ ղի պատաս եսցիա » աքլյչի օգաեացքն աեսագբն ւ 

դսսՐ անասևական կադմևն դձՏսրդն • խնամ՝ ասդր աս պրինսա.թք ք վասն 
դի ՏԹծ դ\\դաաՐ ի ձև ս.ն ի*/ասաասիրսէ.թ7րն յոէյաԱէ էյթկ արգևլսւս 
դ֊ր"վ>դ/եդ արդևլ^և պՒքք-Հ֊ • էք # Գ ♦էէ* *–աայ 4 ՚ք 
սա*, ձև անփդո*.ա ադաա պաաահևավա ։ 

\)Էրևա դքած Հան 4 յըևաանէսե ձք ախաակյաևար , ձք գփԱւցկք 
հակաս, ակ %մա ըաա ձայեէ %*րա զաաեիյէա սրպկս փսևարմաև է 
կադևա ք Նևդսւթքա, ՚ք Նահաաակայև և% պսակ է էքրա. 
^ 4 V շարաչափ . ^ «ք ասեկ՝ ևքկյս թշաա.աա.ակԼ& • 
4<«4 քք ՝^է 4 մաաաևդ. որ ձաքՀք"^ * սաաաևայէ 
մաաաԽդակիյ կւ քՀարք կ պահոյքէ» հպդ , ^ ի քսէսրայ հնշաոա.թևա\ցս 
Խ ադաա է |)«*|Փ 4 ադրթքյև սնդան , 4 <2^.4 ««է^քւ ւ 

դարդարս*, թխ վայրապար էնչլ աա.պրքնս*.թք քևսդլ, 
^ ասանյ նորա ամևնայն դսրծ անձպրս*.ր կ * 

\շ§ձկ սևրմաևևս յադչթաասն՝ դյթս սևրմանևա , Հանդի Ոաարսաիև 
Հ.ան դսրաձև չար կ . ք*#» 4 , »/» ւ»ձ ^4 արդար • ձշակևա 
ՀքրէԷբ քք կարն» * # ^քՓ՚Ժք Գ ^ 
հչաաձւկ • շքշձարիա պաակևր աս֊պրիեուվձ՚կ ևն ևրկպրևանէ ֆպա*.սրևա 
*ի յնդ դաս.պրինսա.թքան ւ»շ որպկս խարևլով, այլ. որպկս փդաևյ/ՈՀ.֊ 

. I Ի*1* ր*ր յ–^ ^.ր^Ր քքնրպար ս*ես ասարէնու (ձևան ւ 

0ւցւք1շ6ճ Օօօ^1ջ 
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կ աահլգրադ»ղթԽ. և. պքթ "չ* քքհէճւ պթադււպքՏւ, «յ»֊ 
պկա ^ ակաձփբթ. քթարթ, պարծ ևլ, և. ՝իբաճիչք խրԽաճգ 
~֊Ոէաէք * ժԿհհ* էՀաճմրլ, մի թալ 
ժցՒ Ք-յհհժ• Ք*6*^ րլ~ղ/ &–յւ.աա Գ 4էր Կօ**ս 
ըմխճաէրաաալկ ղթէրզա 

||*^1 կամիր մևծաաաամսլթահլ յադքաաաաաիրա-քմէ՛ աարաաաաա֊ 
՚Յճօաւաւ, կաճապի ՝ի քհքէց անտի այրրմևլ օրթաաղրկ Տահ 
քքքՏ» |,*^ բամակ րաաւրա ալաբմի գթաաա&աղթա , 
ՀաՏա արդևատ փաիաաղարձ ևպիչյի *ր ղաձ*Խաք* Հարճ, էր 
էրա ադթաաասք է ||\յյ|ք աաստինսւիՅ֊ և աքս էն արբաւիմի և 
^էաակչքաթ^. յևրկարամԽց աազաաաւհկաև մի պպևղագաճաաք 
գթաաէ-արևլ յ>աճ.պի վշտակչրաւթէր ք աբծաարաճճա կ, 
ար փաաԽ մևր մար8էացաւն$ մարդկաե արապաաաաևաց դայաւ 
I)՝/» «"^ր՛ Հ>աա"Լյիյ թշեամւան է փ"Ճ.Հէ դաաաէ^ր աար֊ 
դար աաաՏաքա յկրկթաա պահ « |)՝/ք կամիր մհհաաաաէն (թմղ, 
և. մի փափկաա.թէ ըպձսճոսր և փաաաւա^արհլ *ի յևրկրիա . 
^աճպէ աարակաաԽաէ-թձր աշիաաաարհխա չաբէաք էճա աէաարր , 
հհ "Լ1էր"Փ ապաակաքսևքխ , Օմևաևաալմիադար, 
դի հասարակաց 4 %աե§սպարհն ♦ Էակ ար հաաաանկ յադ»^ 
դէարաՍ 9 էրան էր լի 4 • Օ՛^ղաւցէաըն սգացիր և. մի դադ֊ 
վ>աաացէաըն ♦ բաԱդի սա պսակի, իակ նա ասմհիի ւ 
&սպէրա գաեիւ. կէրնցապցյս, ղիյա/ևարգա հպա/Է* և. յք«.^ 
շայիր *ի իարխ»րաակ ահաի, յպաԼմ՝ հպրՀի «ք ՛ի ^ 
վ$Նոֆտ էն ծ աերացէ աէթ է 
խօաէրաց ընդ այ բադսւաՐ թւչ և Հևդ մարգկան աա^ 

&աԼ դա*սպ* » պարա և արժան կ 4 ար սչ֊ղրա֊ 
րքաԼ գ-րհկ, արպկս քէ <4^ արաակաս.նլ *ի թանիյնւ ԷքՔէ 
^/4^5 ր*է,ա"» + Ք*յևրհժ ւեմ • /"V *ձ. &*ա^պի^էկնա 
–*Գր&Գ4ր0֊ժւ* 

(քք ախսրժնսյնս րԽչաա.կաանալ ագրաասիրսավ&էն ապագա*. , Հա»4 
էք ՚# •է+%աԳՐէայ ա* ՞րր+ւ-րԳ-ա • /»–^–4#ձ*էք 
3**1”" աեանկին , ^ հաաաա-յսա.*՝ արղաժՏնպքե ափաևա֊ 
յ4 •™լթաաա3՝ •աժխարկ * Փք1 ա»%փւշքթ աա^իյԼա շա"֊~կյա^թՆ% • ^4 
# »/» > %մա%Հ է գ"րհ* , պւյաղփոգա <*ք ւՈար*1ապաւ. , ՝ի Հաթգիկ ք» 

յևթձէ յրէ աոփյևա՝ պաաաժէոՐ պթշԽամԷա , Հտ^ր ^ գաաաւ այ 
ք**»ք *ձփա յԼրկէձս ւ ՛Աք էախոթժԼայևա փաթթամանալ, ք ^քէ», 
՝«1՛ ♦ փ"”**»*֊"ք է&Լլյ պք ապական այ աւ.^ Խն ացաղթկկ. թա$յյ Տտ աշ֊ 
*4թ ապահքանապապքէ ի Հ4/»~/ յնէւևչա^նք Աղբար, ղէ հաաարակապ կ 
7ձաԽաարարհԽ . և ար ժաՀանկն՝ երանԽչք կ « ^ԼԱնգաաարն սգա 9 ք քԴ– 
ցրաապնավն. փա* ղէ պսակի աէպիաթւ է էակնա պաաձի « ք 
ղկենՅապա՝ ղանիս աձկարգարար հաըսքքրալ, 4 պցա^շաաքիր *է գրաթյսր 
հէղրհԼչրա^^անկ արթ ք նմա նիրհևյինն է 

քաշանաշէգ Խյ յպսվա ևրնգ մարգկան աակաա^է* թ"ԱՅ կր&աա&եաՀ* 
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♦****֊ * քԱՀ/3 ապյևւոքէա ղէրրկոոթ. աա. 
ած * ւ՚ւաքաք) րարքէ հագա.ոյ արտօար • այլ օպօքՅ-ծ֊ 
յշ՝քս յէշհրա՛ թ կ ըԵդկր արաասա-ծցևր ւ աշ, 
Ւ"քհծ Պ1 է՛րաներ 9 Հանգի հղօլտ ղօրութրԼ գատեսցքն* 
ուստի ղդատաւոր նղթա սնաչաո. ուեիցքն % ^Հարտ է վաա֊ 
աակելպտ յՀՀգաէճսք , խկ պվաստակոյՍ օրքէնհթ պչէախա. 
դարձն ^ա^4լ՛ • ^արկ ե ժաոսնգաց |քւայի տրտմերլ + 
այլ յ՞րձամ՝ղչորօս/ա-թթհ գոհօւթք. յձ•դաձէիվխ , յօրհ, 
նա.(3–ք մևէլ յի%Է անկծք/ե* որ յարարչին մևրմկ • ֆրրև. 
գճրագ ղժիաս հո աո. գործն ստացար • Հսնղի սա յայտ֊ 
%ծ Հերդ որ /&ձ բպ^ւ^ Կ% և֊ որ /&ձ ապէրասն գործեի 
ցեր« Հձաևձվճա դաաերսցոէՀֆ և դաաաւպն հաճէրալ 
Անէ* Հսնղի ուրախ չինի որպես բարերարի տեսսնեքըվ֊ 
պմե՚ղաւսրե ցրուեալյդմե ղսե է ||քաղանդի գործ ծափ 9 
ապաշխարութՆ ասրաասուօթ չուասցատ ֆ Հանգի ղսրստ^ 
Հե՛քն սուրբ ըեգանևլոց եվխ է հ \աո.աք Հսն զյսնդիմա,֊ 
ներքսվի Սերոց սնձսնց խոոաովոնութբ բժշիեսցաՀ , որ֊, 
Աքե" քի շ^հեսցոէՀ գերղովք ղսանիանմեէ \\րպե* կա^ 
պէրաչբ դժուարաւ գեսն ֆ սոյեպես ղչնթացս աոպրքնու^ 
քՅ֊եսն որր պատաղե-ալ են յաշխարհիս սեր ւ 

*1\արտ ե ղ/ծղս ատել* Հանգի այսպես յորոգա/թե 
վաղվաղակի ե՚Աքե* Թե ե– սողոսկևաց ոթ >ի նա ւ ||^ւ պթ Աչ֊ 

^ՈյՒ"^" ղերկա*եանն. \*ա.ադք բարեայ ֊նձքՆն՝ աքփթէչլ 
աարաաաա—Հ • քկնի արաոաաոա. այն յիշեա վաան »ր»յ աբաաաաւեյերն * 
<Հօրաա.»րայ > կենյաղաւժե մք երանէյեա , Հանպկ հք*Հթ ղ•րաւարապկ» 
հաքզափսքձէն . *«.«ափ և քգաաա*.պ*ն նպթա գաաձագայԽ րնպ.*ւնելալ 
են % Պկարա և արժաձեր էր վաաաակել֊ Ա^ա«/«^ր և *Ռք աշխաաեաչ յա֊ 
ք4^»՝ պհաաաա^աայԼ շահկատ ։ Հարկաւ-ր կ ժաոժնգա*.որայե 
հաա\գևլ. րայյ յարժաաէ գահայ*գ օզօրԺ^թթ նեղ**֊թ՝եյԽ համբե֊ 
բնֆ • յդ>&"±թֆ * ճք«ք““– գիաակցաւթէրաՓ 
աա. դ գար*» +» հարևյէր . հաահ ղէ ֊յեպրէհ վթևգ պարա բարա.ղթ կև֊ 
9*ր և քք» էաքաՀ^,ր% * ՀԼանձէճ» գ-աԼ-յա*#, և գաա»".»ր% 
էխգ **է հ~Շրփ • էաէրաաձէրըաէ զէՌգաա.ար* յարձաք 
ղյ>եան « է&ե ապաԼգք* թչ գար* և Հր , յ–՛^ ապաշաւա%պթ 
ՀՈաաայ—տ # Հ»սձր ^ հաՀեգԼրձԼալ ՏրՀխ պիևրպարա%» Հպթ»ա.ր պահևլւ 
%ախ յաձ պ+րկաձալ վիրֆ հագ*.աքհ՝ ր<էշՀ1»յ»*թ, պէ է^֊ 
ղավթ» ղաաավյս-թք • ^ արքւԽակ գժ»ա.«արաա. կապևալյքե էէեաՀԽ, %օ/)լ 
^ քրեթայա աա.ատքէ%*է.թԼաձձ՝ արթ վարակեսյլ ^ (*ք կեՆյապ^յս 
խա՝ էքպրրապկա աչ կարե% վճարել* 

%*րա և արժան ե ք*ք» աաեչ. Հա՛նքի այնպկա ՝Է նարա արագպյթաե 
թկպկա և գայթակպեաչի 0Հ , վապվապակի աա. ի\խ գալ . քկ» »ձ ա<^ 

I 8#քքէ«փձ շնարհել* 

2 
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ատկ ք4՚քւր , ընդ մէգաւորս դատի %ի աևա»մեկ , թ-կպկտ 
և մևղս գործ է տ|* վէրայ մէրրձաւորի մէգսւցէրյյ հա֊ 
էւաչևա ֆ որպկս գի և գանձնգ սգասցէս , թա/նգի ւա/144ր^ 
թէան մէգաց սրսրտասոր էրվի • "էք^էէւէ Ք" ^ 

(քք^1^ գատաասաձփե , .թանգի բա.ժամն հտ^ 
*աքակաղ կ դէրղՍ խպւհևլշ/ն ղա/սափկ . 
դործէլեկատէրչոաԼ հոգ տալւ, որ յէտ սակաւ. միոյ տա^ 
լոց էրս պատասխանի, Հւ զգաստանաս յէրկխ֊գկ անտի 
ոէ֊գղէչոաք գիրսն $ |ե մէգաց տանֆանաց երկիր և. յամօթսյ 
անտի սարսէա ք թանգի աանբաւ շար էն « ^անդէրէէէալ 
բարէացն գէղէցկուիժիթ անբաւ. էրն ք իսկ սարդիս հոփս^ 
1ր^ և ծուխ և պղպիակթ « ||^1 սէրաէամնէր չարիս , թանգի 
հոմնՀթ մէրձէալ էն , և. հուրն գէրկրագ որձս փչոցն 
գոմեի է (| արգր աշիաարհիս կէգծաւորթ ծ ագասհթ էւ 
ցսքեկասկրթ էն • սյ^լ փոթր մինէրէա , 4 տէսցէս պխա* 
ասաւ ամն կոխէալշ | %մէնայն գործթ չարթ սսրաւաոգկն 1 Ա 
սատանայի • նորս» սպաո.ագխնէալ^չարաչար մարտնչի 
քէեգ սմնոսիկ որթ սպսուագինէց/էԱե գնա • ||աւ^րօ գտկա^ 
րութի թշնամԼոյն վանէէյ գմէփյս >ի բաց արա *ի թքքն % 
և. մէրկացէալնորա ՝ի թևոցն% որպկս 7մն՝2ճքսւկ կատակի % 

1| այ ամբարշտքէն ք յորժամ ամէնէթէան լոսսաւյարքէն է 
%ա է/իա/ն խասարի ւ || այ հաքհոյչին , ղի կապի ւիղան Լ 

պ*&ղ» , մէղաւոր կ , թկպկա 4 »շ ք*ք»։ ք֊~աապարաԼալ կ 
նա ւ ք\ր յրնկէրակիշսն մէգանչկ՝ հասաչիա վաոէ նորա , ^ 4 
՝հ» հաւլաչևսյէ ա , Հանգի ամէնէթէան մեղայ պարաապան էհթէ (Հիշի֊ 
3" գդոաաւորն* Գէ^Շ^ւՏ)^ Պր Գայ&ա1ոՒ* և է0* Հ՚ծամէծ հիրո , Հ»4 
# հաոարակաչք խորհրդոդ կ դէղԽ • |>4չ #>*ձ հանդևրձԽալ ի֊ 
3*" և կամ՛ դործէլ, որ ղքեի փոթր ինլ պաաաոխանիթԽ չթէչոթ՝ Հո֊ 
դա, և սգՀախոհանաս էրկիլգիւ յարմարևաչ* |» մէգաշհ 

և գարհուրէայ , գիԽրկպկաձՏէ անչափ չար էն » Հաձ֊ 
դէրձէլոյ թարծաթէ և դեզէչքկսւխթկ 4 յոչսվութք* անբաւ կ , 
այսՀթիկ աաաա.եր և ծուխ և պգպչակր , ^ ածրմանևր գյար է ^ քք 
ամաա.% +րձ կ, 4 4^ 4*Հ/ ***^։ էորէ* կ*ր&~*–"ր 
է&Յ-ոբՍ9 աւկլասաաչքոավի հէշաաոկըթ. |ւ«*^ ք^ձ ժոաժա 
կոդիս է անսաննա պխոսՏն կոխն ալէ աաաա֊ 

4 դինն ալ, չարաչար% որթ դինԱչփնն գեա՝ հաչփ *ի %ոսա . է|«~ք« 
•չթշնամին ակարայաւ֊յանէլ, պմէպոԽ պարուրնա , 4 մէրկա^Աալ *ի 
&**&՝ հրև Ղ*"Գ Ւ»՝ 1 * 

ւլ**/ ամրարշաէն , յորմամ* ամէնեթևան չուոաւ որին, նա միս»ի» խո֊ 
ւարաԽոյ • • • աա/յկ դաաաւորին պոր ոչԽ ունի ւ փա^ մեդալ*ղփն է գի 

է |րք #քք^*«| սպաս, ագին էն գաաաանայ • • գմեգս *ի րս»յ կոճոպկ • 4 
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պասաաիէանի աաէ դաաաւորին ոչ՜ կարկ • 1| այ սնորի֊ 
նին է գի աո. դաաա*֊ոբ իփստ և արդար օրկնսդիր երթա֊ 
չոց կ * 1| աք ագահին 9 գի մեհութիլն Ղարա էրթալ դնաֆ 
և հոլրն սնշկՀ֊ ընդ անի պեա % || այ հեղցոյն , ղի խինդ֊ 
րեսցի ժամանակն դոր ծուլութրԼ մաշեաց է || այ ամբար֊ 
հաւաճին 9 յորժամ մա անկ 9ի գերեգմսէճն , ուսանի ^ՏրՏլ 
բ/ն թկ ով՜ է*քկ է || աք պոոնկասիրին 9 դի աղտեղացա֊֊ 
ցանկ գսլատմուճաէն դհ ար էն ական , և. յ արլրուևակսն 
հարսանեացն ամոթով մատնի 9ի տաեքսնս % || աք բամԼ 
բասողին և ընդ նժին արբեցողին • ընդ սպանողս և ընդ 
պսոնիկս դաաեսցին է || աք փափկացողին ֆ գի աոժա֊ 
մանակեէսք կ , և. որպկս գուարակ 9ի դենուէճ պարարի է 
11 աք կեղծաւորքն , դի հովիւն ուրասցի փքա 9 և դա տա֊ 
***** գայլ՜ համարի գնա հոտին • 11 աք յաչաղէքոտին > դի 
մախացաւ ընդ բարիսն9 որ նմա պատրասաեաց ար դա֊ 
րագատն % (| այ բարկացողին , որ ոչ՜ ունի զհաժեստու֊ 
թիճ ՚ բարւոք, դի վրկժինդիր կ դատաւ.որն « 11 այ ո֊ 
խակալին և սնոդորմին , դի ոնհաշտ և. անողորմ դա֊ 
Աքաւ որ ի հան դիպին է 

\քք>ասի որ դնայ դնեղ՜ ճանապարհն, քանդի պսա֊ 
կադյյեաց 1ւ սուրբ մտսնկ յ երկինս ւ | ք>րսնի որ եթալ 
գա մեն այն ցսնկութքս 9 բանդի դոզան մարսնչելով քնդ 
Նմա դեբ ւ | յրանի որ հոդւով՜ սուրբ կ Ա. ասարքնութիՏ. 
աժեկեղծաւոր • րսնդի դաաելոց կ դս*շխ**րհ » ե~ ոլ ինրն 
դատի քնդ աշխարհի « | քրսնի որ բարձր կ վարոլր և 
խոնարհ մտօր 9 բանդի նմանող՜ կ և նստակից նո֊ 

աո. խիոա դաաաւարն և աո արդար փրքքնադիրն երթ այ է Վայ աԱէչա֊ 
աաայաին , ր\շե*լոա.թք% ՛ի %մՏաեՀ փախչի ք հոսրե կայ էեայ» «Հ 
րարաաւաժնիՆ, յորժա-Րդևրեդձաեն, ոա.ոոձի Հ&՚ձ-՚Փ ^ 
յաոդաոիյփն , դի ադաեդկ դփեադյական պաաէքու.ճանն, և ՛ի թ ադա», որա ~ 
կան հարաս/եե ագե ամեթոՎ արապթս ոանկո/նի ւ փււ^ թշևաէքանոգին յնդ 
%ւֆ% և արրեյոդին. ըԽդ ապանոդպ կարգին և ընդ շեայոդո պաաժթ» % 
Վայ փափկայեյոյն , իբրև դյա».արակ ՛ի ոպանաՀե րաեալ պարարի « 

\յր*ծփ որ գնեդ ճա՛նապարհն դնաայկ♦ վաոն դի պոակադչրեսա ՛ի 
յերկինո էէԽանե » Երանիորդհեշասա&ք* կոխկ , քմեդէ Գ"ք~* Գ •»». 

աերագձկն որ ընդ ն»Տա կ՝ գերն է էյրանի որ ւէպրոսր կ յաաաքրինութքո 
ն հսդւ*1 էոնհեպ^աէ֊պ» . վաէխ դի դայխարհն դաաել հանդերձն ալ֊ կ, 

և "ԼԺԳ դաաապարաի % Էրանի որ պչքարս րարձրադայԽ ուա 
՛նիշի և դխսրհսւրդս %ս%ասա* , գի նէէանոդ կ աջյԱպիոի\ր և %»էա ա֊ 

I Եքէ* դհա»Ո»1ա*ա»վձք. • վրկժթդիր կ դաաասորին • • ա%֊ 
սդորէՐ դաաի հան դիպին յ 
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րա է | \րանի է անձն՝ յորոյ չէգա֊է որէիէր *լ ա&քաաքէԽ 9 
"ըաևպէ 9է սմահկ աս տա. ած ոշ֊ մէէխի է | \րաէ»ի որ բոպ֊ 
մաց բարք* աոնկ 9 ,թաեգի բադում՝ քա տաղովս ու%ի %ի 
դատաստանին է | \րանի որ ոչ֊ քսաոևարւնդորէ քաաօտի^ 
% ու թքա 9 ՀէաէՍպի հեծանոց գատաւպփն ոչ֊ կատակի % 
րանի որ յարդարէ գ գործս իւր ^յաոաթ Հ>ան գբյորրադթէլ 
Հքնոցքքե 9 որով՜ ամենայն փորձփ % | յրսԽի որ Գ ^է*ք– 
Յէ՚ա/ցն ՜ճեպէ, յ>էօՆդի սա պապակաեա.(2“քւ խստէք և. Յդէք 
*ի կեանս > որ ցրուհ դչարիս խսստաքածս*. թի 11 

էւ սրբա.թքI պւբո/ն առաքի կայցհ • (/«- ք^-խ • 
անձն , մի հեղդար *, գի յէտ աստեացս դիշիուն ընդու^ 
ն&րլոչյ էս ՝Է տեաոնկ • 

1-քԱՏ* ՈՐ* ԿՐՕՆԱԻՈՐԻԼ Կ1ԱՈ*Ն 

Ք.ՓՐԿԱԿԱՆ ԿՐՕՆԱՒՈՐՈՒ ք*֊ԻՒ\Ն 

բկիիդ, ճ^*"ւլ*“7՛ է– •Կ&*ր վքրհ1"*–Թի րծ֊ 
տակցօւթբ *իէ"վ^ վաբէսցիս % է)նոյն քքնջն 9ի վէրայ կա^ 
ցեաէհամարէսցքա ք***ծ 9 զորս գործ էսն Հանապազդ Փ«սլ 
քոիր 9ի գովրրւթեց և. ամաչի ա 9է պատկաոանացւ ոա.աքԼ 

խոսակից եղև է \իրա%Է որ յպփնայ քեքուաց ՛ի թայ ոլ եկաք , Հ~Նքի 
պիա ՛ի խսրանկ Խյ ւ»շ պ»»լե% . \քրա\ի որ բաքմսՀ) քքարիո գ.որհկ , քք> 
քյբաքումո ունի բարեխոս ՛ի գաաաոաանին է քյրանի որ ոչյապախոա *•«. 
Ա ղաո֊պրթաա֊թքո ք ՛ի հեծաեոքկ գաս* ա*. որին ոշ քքեիքի ի~զ* Եք». 
%ի որ քիպ* քւործոն դարդարի նախ յան քյչոպրոնել հրքխ . "ք*Հ ». 

՝ *Ռներեսն յննին է \յրա%ի որ 7նպեսքի ՛ի հանգերձեալ կեանսն, հասն 
քի մերձակայքս փ֊ին ե ապականին և ՛ի մահ ձգքե է Երանի որ քհաա. 
թարմն յրո*֊ե ք*/»# մողովեայ 9 և մպրրապես ոսպ*ր գաաաւ »րին մերձ 
կաձՅ^ * *Կ*Փ ք»^ • քանմն անփոյթ մի աոներ, հանքերձեալ եո 
ԺՓ Փ*րր էնւ ւծաէԼ ~%գր ^րէ***.՝ 

խրատը հոգեշահը և վիձակը արգաքսպա ԼաՇ 

ՅԵՐ*»Ղ* Խյ ունիքիր և քրպձոա֊մե նորա, 4 սուրբ սասսրիր քքնք 
Հնա/ն ինչ հկաիութֆ մաաք րԱյ* && ^ Հքքսսկայսա. քի. 
հաա^ոաա ամենայնի քոր ինլ ե գործես բ֊րիէ ֆախիր ՝ի ք»&*. 

4 Երէ* #քքէ»*|ք յ*^էլ–ե Ժոա շ Երէ* *րք*"*\+ 4ք պգիոանէսր* 
էՔ Ղրարէ" ա– պրինոլթեամբ % 
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ձէացիր յաասբքճէութ^ յ որ ժամ* գործից ևս • աչ է֊ մի ամԼ 
բ*սրտաւանևսցիս 9 մի գուցկ նաւաբև կութ իմն *ի նաւա^ 
հս*նղ ստին յֆնիցի > ||^ա^ւ յօրէՀնս ^ յաո֊աքանայցևս ք 
ւաղանալ 9ի կաաարևչութիմնա ծանիցիս % Օ ամևնաչն 
ղչչործս ղկաաարած նախ բան ղսկիղչւն խու ղևա » Ւ*/1֊ 

շխ.իև՝ի տու-րնթևանն 9ի վևրֆէքն օրն հաչևսցիս ւ ||^ 

խաոնակևսցիո ^յաքնսսիկ քրր աևսանիցևս 9ի բարևաց 
վաաթ արևաչս տ (|)ութա մի ումևբ ֆ*ասևչ որաԼչչ ասևս 
կամ* գ ործ ևս կամ* իմաստասիրես • ||^5 հրճուևսցիս 9է 
մարդկան կենցաղականս * Հանղի խոտ ոչ ծաղիկ յ որ ժամ* 
շօշափևս* թարշամկ 11 * տխոականմն գոհասցիս, և լուծն 
թև թևանաք • 9ի փոր ձութ իմն ամրացիր , Հան ղի զ^ոլովչս 
և 9է մևծամևծացե յանդիմանևսցևն ւ ||^ բամբաս ևր 
պաչ մարդ ասիրու թքն , վչսսն ղի հասարակաց կ դև էխ է 
|Նւէա ղան հար թութ ի կենցաղղյս , և յաչնոսիկ ղած մի 
հքքքհոչևր % աչևսցուՀ 9ի մևդ (անբևանս , և դաքր* ոչ֊ ԳՌԱ~ 
րօվևսցուՀ . Հասնղի բաղում* և ր մևղ֊^ որովթ գաչչս գըս^ 
րովևմթ է \^աղմատ լիցքն յաճախապկս ած անուանևալյ 
ղի փախուսցկ ցդևս % | *յչչ*թթ հասն դևրձ արթնու ԹՀ, 
ղի մի ղաչնսսիկ յքաչ քմն դրևսցուբ որ ոշնմա հաճոչ իցկ » 
Ս^ձայէջևա քած I և ևրկխզ» միտչ> հո չքնիցքն % ||ա1լ 

ձևա ղաէչն է ղի որպկս ոչ֊ գիտես՝ յասծի % || քնասչևա 9ի չև^ 

աից մարգկաե և պաակաոեա ՛ի պարսաւանաց , գի երկղբա միտ ապրի* * 
ձ^րախսէՀիր գործել գաէւպրինութիլնո . բայց մի հպարաանար, գի մի 
ք–"•֊Հև ընկղմուՅե ՛ի նաւահանգսաի անդ չինէցէ * 1Ա* թ*Լ պփ^հթ Գ”Ր֊ 
ծ4* • գն ուա գելն *Է կաաարեչութենկ անաի գի"»"» և մի անհոգ լինիր % 
\\ւՕւԽայն գործ ոյ գքլաաարուՏՈ» նախ Հան գսկիգրն Հ^նեար սաոլգես֊ 
ցևո տ ի աուկ և ՛ի գիշերի ասուրնյե անում ակն կ**»լ* Հ Գոէ՜3և °ձՈէ~– 

Փ%գր*Ժ% ԸՒԳ մեՆ՝ Ծք հ"մներ քՀեգ ընդ այն»աէկ գորս աև֊ 
աաաեեա *է լաւ.աց բաժրաոեաչւ ֆութաչյէր յթ ւււմ&ր Տխաաոկար չէնե՚լ 
խօափւվ* կամ՝ գործովք կամ*ան հանճարուէՅթ է Ա*է ուրախանար ղուար^ 
ճութ նամի աշխարհիս ։ Հ*»նգի ծաղիկ խոաոյ շօշափԽլուէ թարշամի * ք> 
արամականս ինչ գոհացող շիր , և լուծն ծանրութև թեթևանայ յու֊ 
աոի* • ՛ի փորձ ութիս գգ *»»֊շՀ"»յիր է4*"նպի գյւագումո ՛ի մեծամեծար ան֊ 
աի յանդիմաԽևցին ւ Ա՝ի րամրասևր գիրկաքնամաութիւնն Ծ>յ , ^Հնգի 
հասարակաց է ՛ի պկաս անձանց ։ Ա»4ա գաշխարհիս պգրապ֊ 
մոմես • բայց նոհաւ գԽծ մէ բամբասն ր , գի ոշ^ րնարևս գլաւն տ \այԽս֊ 
ցուբ յս/նձէնո , և գայյս ոշ այպաննսցուբ . Հանգի .բաղում՝ ինչ կ ՛ի 
•եպյ յ*ր"3 ~յյԸՁ ձեղ"»գիր ւթփհի * 0 "•ղմհսնրգութևբ նղիցին յաճախ 
՛ի բերան հԱ , Հանգի գթծ անուանելով֊ հալածես գգես > ՀՀ/քրթՀ գգուա 
շք“֊«ր էէցէ*, «ք յք. +">–տԿ է»յլ թլ &*րէօէ։,էթ է՛ր "է հա*է * 

Հանապագ յիշեա գ&ծ և մի մոէւանար, և երկինբ մէպր հո յքնքե 
սրբեալյ |)անձեա գակն , Հանգի որպես ոչ գիաես%յշսծի և բաղում* 
փէաս հասուցանկ Հ^ղյ խնամնա պյեգոլ *ի լչւութք, Հանգի բաղում՝ 
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694 *»րԱ8* «ք* կրօՆԱԻորՒԱ տսւրՒՆ 
գոէ. , Հլս&պԷ յաոաՀէթերկ յոքոհակէ զոր քԱէւագոյՍ կ 
ծածկե՛լ* || ճշակծա կրթութք-օրքքնաց ղմիտադ, քէ խպևա, 
ցհ ՝է 1սորհրդո3 քչ^ր յՊՐ՚երտ^Լ. կրԹ^թր^ * /\«֊ 
ււստքքնութխքն ծածկեա ♦ ղվկայս բաղում* կենաց ստաա֊ 
ցիս է |Ն1*ա ղհեշտաւթիս մարՏ/եոյ, ^անղի յնդ մարմևոյն 
և. ղող Էն աղտեղի գործե ♦ այեթէմն միայն տուր որաիայնի 
որթէմե պետս ուեիցի առնուլ, ւ^լ մի որ չափ ախորժկն « 
||^ սիրեր ղէիափկանալ* վասն ղի ղյւարեկամսւ.թի աաւ 
կենցաղս աոնէ 9 և (մշնամութ իմն աաւ ած յերկսցունց 
ծնանի ւ բ***ց դարձ էր 9ի կենցաղական խրախու (մեց , 
վՏ/անղի սղեպթէկ գայթ ակղեցսւցսնէն և ընկ2էեն ղցսւար^ 
7ճսցե«պսն տ |^նչեղսւթէ* եթե ոմնիցիս ցրուեա , և եթե 
»լ անի ցիսճ մի ժողովեսցես • 
Օ են փ^րկէր ղպահս, 4 գագաթս «պարիսպ , 4 լուա^ 

Փ պարտասումն ւ ի) որս մեդալն , պամենայԱ հանդերձ 
հաոաչեըսէ յիշեա , Հանգի Փքեի անտի հոգւոց մ^տնիե^ 
նաւոր ապաշաւաէտ է |ւյ^աւ/՝ տար ադթատաց 9 վասն ղի 
ն«տա ընդ մեզ֊ ղդատաւորն հաշտեցուցանեն ւ |* պետս 
օրրոց հ^ղցրդ^ցէր > պի ՝ծ Հեոն%ոշա հաղ*րդա.թէՀ>ևլ 
չինի աո. ած I ի) Է^ղՒյ^ ՒյԸ^– ղերկքնս կոի»եա , 4 աֆ 

նժա ասէցես և կամ՝ իարհէցի– երկրաքքճա , Հ^»ք. 
կաւսր կարծեա ղյւաւակսնութէւնն ք 4 թալ յ**ւծ յա^ 
դաղս «գյնսրիկ զՀոգսդ » | %^շի«ատեա ղմար«ֆնդբարի կչսա֊ 
«սակովթ ք բայց ամենևին ղդա ի «էսյր ընկենա֊լ մի 

Գ"4ՒԺ ե ^ ե”րհԼը՚վ փսրհսւրգա 
քքձտյՒ . ե"ՐՀևՌ ՂքՍ"* ֊րՏ֊աա՚խէլ ա«%4 ղքարևայն խսր, 
Հ«1|րքյււ ՀէաոյատէՀեսք-թի ,րո եաևկևա • հարս*.ւց Հ^ա/* բաղռս/ա 
սաայիր , 4 դքաիզՅՇ» • Ա/ո^ա ղրանկաԱձք մարՏ&սյ ք ^անյի 

4 ղհ*գի ապաևպա^սւյանկ * Ա՝ք քք^«ւ^ ք«/ ^ 
հք֊&ք աշխարհիս. քք Թշի^^Բէթ ■** յևրկսյսսնյ սաաի ձ%ա. 
նին« հրաժարևա ^յևրկրասար սւրաիէԱէ. &էէ հար& ե 
էկ«Հ պխրաի»7ևսնսն տ \յևծ*է֊թք թև սԼնիյիա, յրոէ֊ևա ՝ի կարսահալ*• 
ի"է Լ9ե ահ *աա.նիս , մի ձսղովևր ւ 

,94% հաձարևա գաք ահ* սո*֊րրօ է 4 պապօթա պարիսպ ամսա-ր , 4 ». 
ւապան զարաասսւս % թ մէէղս խսաաովահԼաչ֊ %կ/ս.% ա$աձ»կ պյէևս 4 հ««*. 
ձա%4 %քսոփտենէյ ամօթն է Է^Հ *1եպ*ւյևալ ևս , ղամևևաթ% հաա 
սաչաէպթ գքիշևա • 4 այ%*է–հևաև անձին հանապացսթգ.ևայ պղէսաձէւ» 

ղաղյթաաս ք ^անպի նդթա ղւէաաաա-սրն ըեղ֊ ^1լ հաշաև^ 
յս^յանևն է ք հաղորդն ա աիրովյ +~նղի ԱՀթքք չինի ^4^լ 
հապսրգս»֊թք աա. էահր » Լաւ. համարնա ղթաւականս է 4 յանձնևա պ 
փսսև ամևնա/ն հսդարարձաավՀՏ ւ ւրՐար^նղ. րարապլ Հա». 

#«< աէՏնևին ձի ակարայսւյանևր ։ գինի աակաա. ըքպիպև" 9 # 
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թասցիս է \\րբ *էք***է սակաա. • ղի պտան կարճեսցի, այն^ 
.թան բար ե գործ ե ղթմպօդմն » || ահեա ղսրտմտա֊թիւ.ն 9 
վամն ղի մսլութ7ր ե հացը Ըստ ՀՀ**1/*** արսատս ելանե^ 
չովյ ի հիւաեդութքս աղօթիւբ նախ բՅ՜շկհթ և 
դեղովթ՝ վաբեսցիս % 

^() թահանայս ղամենես եան պաաաւեա 9 ^ ա*. բա^ 
բիսն աոօսւ֊եէև֊ս ընթա % ||^ւէ*(ք/ լա^ տանս 9 տան այ և 
ղթոյՅե պատրասաեա • ք յեկեցեցւ-ոթ դեգերեսցիս , վամն 
ղի յամբոխից ե. *է դանդաչման էյ յ արսսպիևոցն 9ի բաց 
վճարե* Հկտսն յերկրի մամսԽակեայբս ենէ մի գթեդ 
աորտմեցու.ցաներն հեսանալսՏխ է Լ^որժամ՝խորհուրդ.ինշ~ 
հեշտակիր վնիցի չ/նգդկտՐ կացս որ 9ի մարգկաեկ 
թշնամու.թին ե% և. ղայ ղերկրպագոսթին է 11 %անաւանդ 
ասմրացո ղչսելիս և ղաշս» վամն ղի քխդ •դքդոօիհ ամե^ 
%այն նէրտր չարսւթէ 9իներթս մտան էրն « Լ^որժամ* աղս֊ 
թեսցես 9 ղխոքհուրդսդ 9ի վեր աս. ած տար • 1ս եթե 
հակեալ անկանիցի 9ի վայր > դարձեսդ ամնդրէքն հաե » 
ՀՀչգադարեն միստ ծնսնել ղխսրհ ուրդս , բսցց դա. ըղ֊ 
վատթարսն 9ի բաց իդեա և. ղյւարիմն մշակ է ա » 

| Հւրախացիր 9ի խմնարհսւթիմնս * բանգի 9ի նմանկ 
բարձրօւթր յ*Է*վ֊ ե » ^ անկանեյն ոչ~ կարելի « ^Հգնե^ 
ցիր այնբան ք սրբան ղիքու.ցան ել ղմարէ&ոյդ շարժուՏնս 
կարասցես ♦ ձւ եթ ե հիէ-անդանասյցես 9 յասյոր^ութ խն 
դմւնրմթեդ՝ 9ի փ ափ կութի մի բմշկեսցես է ^()Հար իար֊ 
հսւրդսդ այլոց բարի իէոբհբդովթ ՝%*նշեա • ղմւոաւ. ած 

այտան նոա.ադ ե» այնքան փդաակար կ որթ ըմպննն ք^աւ Հանքն ա ըղ֊ 
թարկ*ա.թք, Հանդի հայր կ մոյեդԽո•֊թէյք , 4 դանյանե դյափովէ |» ^ 
ա-անդոմէ իմէք յեաՀ յաաաք֊ Հան պրմէշէքս 4 ՀՈՓ" ""–Հհ՝ 
թրահանայո պամենեոեաԽ ւպաաոա.եա 9 սակայն ըաա այն հնազանդ, 

լիր 4 հպաաակ * \Հիրեա դաաճար էԹյ էաակայն 4 դանՀնդ աաՅէար ամե^ 
նաոուրր երրարդութեն արա > (|^ւ /ծչ ^ է աամասէաԽակԽայ 
են 4 աայ*ո^հեաև մֆ արաաֆր մերժեալի նոչյանկ ւ ^որժայ* խ*րհ*սրդ 
•մեհ^^էյէ չար*»&եան , յքդթա պամօթ Օարդկան և պԽյ ՝է Հեզ* 
ք դ*ա.շաչՓր հ»4հ4<*»^ 4 » Հ—նպկ ընդ նոաա աաաւձրը նեաջ չարին 
մաանեն » Հորժամ՝ յադօթո կայշէո % դմէաագ աո. Խե վերայո . 
քր~պՒ~Լ էյ* է գ~ր*ո » Օձ գտգարեն > խորհուրդս ծնանեչոյ, 
ք*♦ ք֊*«– դապիրաաան կթրղևա 4 պբո*.մև սաայյէր . 

ձք/» խմհարհոա.թք. Հոձզքւ որ ՛ի ոմանկ բարձրոէ-թիաձն 
եք չքտ անկո*յ& * ճդնեա ոջյհջափ , որրաԽ ՜ճնշևլ դշարժոա.*ե քարհեոյ * 
ապա եթե ակարաԽայ մարմքԽդ է դաաոզքութք*սԽ աո*֊ր և մի դրդումն \ 
ա9յար խորհուրդ* րարւ*ք արաաբերեա, 4 ք անոար %ոա 
լյա միյրրանել. խորհեպչք դերկնասոր րարեայքն ղ^յ^Աո^թքո 9 4 

□ւցւէւշտճ ե7 Օօօ^Խ 



606 *րս$* որ* ^րօնաիորւլ ^ամին 
պթրքեաքթ թարէրաչքև փաքկյչտ-թքէ &֊ "ձ, *ֆ չբմեկաՀմփձն 
կքկրի և֊ պ> աոտկն՝ *ի մաան1րն « Լ^էրժաէՐյաղագո 
աք իեշ իմոԽայցկո , ևթկ նա֊աօտ (Խչ֊ իցկ% բարձրացա ք 
1ւ կքձկ բարձր% չափ կա մի քած $ և– «Լ 
ղցուշագոյն իցկ աՈռաւ.կլըան գչափԽ պտս/ն սաԽիցիմրնՒ 
ամբաոնալչ էքատթար մտածտւթֆա սկր&ե ^է*ալ «ա֊ 
տամնայի հաւատա, և այնպկո նպթա գադարկն 9 և որ սկր^ 
մսԽկացն՝ ամաչի ւ ք^/ւքոՀ ծագը » վամն ղի թու.^ 
ջացուցսԽկ գոգթ» 9 և մկղէյկալ գօր/Խացն ոանձս մհր^ 
կանաչ % Օ անձն *Է գպ*ծ Խ յագօթմն «ւրոշիա է «<յ^ 
§քկս "չ^յպ^վչ* ք տանկ առ. մկջ մատ սասաԽայ % ի գպ*ծ 
յկալ և ընթկրցա֊ածո համարկա է յորժաաՐ 
&ղ էհհէՂ1Գ *-* յէ°^ որ թլ ^•Գյ^ հԽր* 
գ*րծԼլ. թկպկտ և ՝է գործ ղձէ֊ոնդ կաքկաէւևսցև» , հ4֊, 
քադ ոաղմոսկսցկ և. կաաՐ միստդ աղօթկոցկ ♦ ըսԽգի 
պահանջի պմևգ ած միշտ յիշիէչ ամեԽաքն պգործո 
աղօթիւը էխրկա, ճւ քնռյն (անբն ղաղօթ սն « քաս 
միցէս գձկռաց գործ*՝ ած այ (Խո |ւ ւ»լ հողկղինո աոնկլ, 
հաւաոար ք>կք (քի*ք*Տ$** «յ(***տ(*կ աո. կարօտկսպա % 
ի) ույարճացիր որբ ույն պատահմամբ » փասն դի նպրգր 

|լ ած կրև.է • քճշմարէտ սառրբմն ՝ի որոշիա, ^ 
(ո֊րոտանչիւր ծառ 9ի պտղգքն ճանաչի ւ |)^շա 
(Խչ^ի տկսաԽկրյյ ղսարբսն փու.թա , և պահ կա Հաշա 
հայցտ.ածմն և. ք2իրմա-թիւնս , փամն գի օգտակարը կ% 

է*ա.թք նրկրասոր Հնգ աչ ափրկ > Հորժամ՝ վաան Օյ ինլ ՛ի փ» «•*. 
. *ք*4ր խոնարհ ինլ ք րարձրայա # ^ ^4 րարձր՝ չափ նա մք 

քծձ՛ , «|լ դանձնդւ • ^ »ձ աակաու. հաաաԽգ կ Հ*ան դըափն յահհաոաԽն^ 
մ** մաարևրնլ հպարաաւՀՅթ ւ յ9ապիրաա մաածո*.թք անրմ՝ փասարաա 
աէ գալ հաա.աաա , Հանդի այապկա գագարն , ^ անրմանաՀ յամաթ 
§թփ • ք ծաղա*–ն , Հանդի թապայաւյանկ գանձն ք և մեղկԼալ 
մէրկաանայ պշնարհան « ի գործ՛ և յապաթա պանձնգ բաժան ծա, Հանդի 
այաաա. ալ գաաանկ *ի մեգ մուա սաաաանայ ւ համարնա և դա*է րթ 
գիրս ընթծանուլ, յարժամ՝ էֆարն հանգնրձ չնդա*–աա.ն ամրաբնակն 
դհագևոր լա հան • թնպկա և ՝ի գործ դձնաագ շարժիյնա , լնդուգ աագ, 
մնան աչքն և միպթգ ~քոթնայն • ի*ԳՐ* ծծ 4էք ժհէւ ի 
ՀԼամննաշն գործ ադրթիաՀ ակաիր և գահաւթքէ կաաարնալ կկրնա, 4 
այեպնա ուղգնալ էֆշա քքնիա % \քթն կամիա դգործա ձևա֊աշ ՀՈէք աա֊ 
աաա-ծոԼչիննլ, հաաարակայ նդիյին՝ Հ>նգ ն կարփանչոյ « 

պ*"Ձ*մւ–*Փ յ-յ^Է ** Գ <®ք ^ 
արդարն*, աոպգտ նն , ՛ի արադոյ անափ րնարնա , Հանդի *ի պապՀ, անափ 
ծաա% “ճանաչի ւ հաձապագ ջանայիր ՝ի պգայ վարա*.յ շահնլ. և *ֆա 
գիր նայա ագաակար հայնյմաձնյ և խրաաաայ . է«. յնրկայոմեյ դանմև֊ 

□ւցւէւշտճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 
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երկգբեան * Լ Հանմեղութ^խ նահատակեսցիս սրտիւ. և 9ի 
սրբա֊թիմե մձր&ով, վ>անգի այսոթիկ երկպթեան գթե/լ 
տա՛ճար այ գործ էն ♦ այսպկս յ»ո տաճարն պահեսցի որ^ 
պկս ստացողին նորա և դատել հանդերձելիքն և զկեր^ 
պտրաէն գիւր Հէեղմպջուր հնարեցաւ. տալ* | ^շխարհալ, 
կան խօ*տ գխորհուրդս յայ որոշեն • յագագս որոյ մի 
գախսսիկ դու. խսսեսցիս , և 9ի իասոգաչքն խոաորիջիր * 
/ հորժամ* բա միասիցիս , դիտեա մի ինչ ի յ>էդ 
ծեալիցկ չուտսնս արժանավոր • և. եթկ "ձ իցհ 
ծէաէշ ծուխ (է ալ գ/ու տ աԱսն համար էա * • զրկիսէ» է 
9է համիերութքւե ապաւքնեա, ես վնասն աևիրաւոլթ% 
աո. գբկոդմն փոփոխեսցի * / Հորժամ՝ ըեչեգութիլն կամ% 
փասս աեսսնիցես կամ՝կենցաղական գօրուք❁ք գմաոալ. ած 
որդնոոա ապակսնու թ քտ էն և փախչիս 9ի պատրաեաց • 

\–%ուժկալեա 9ի նեղութքս , վասն գի յաքնոսիկ են սլ, 
աւաբինութքւբ > զոր որքնակ 9ի փուշսհ վարդր բթւսանին 
և֊ ւնաէփն * (IV շեալ աո. ստին ութ Ն ղուգ ահաւա^ 
սար պատուով վ^քկէք * փոսն գի ալթ էն այ, որպկս էս 
ինչն անփոփոխելի է * |)^ա գմեգաւոր պատ ու. եաէչ 
գի սուր նորա դատաստանին ի վեր այ ձգի* ՀՀ**֊ 
րեաց գսլգերգութ *քԽ համար եա ♦ գրւարիս զոր ոմն իմ կո^ 
գազած է ե. զոր ոխ ունի մ ոշ~ ներկ ստանալ* • Հորժամ՝ 

* վատթար քնչլղթ գործիցկ ե. յախոսիկ չամաչիցկ % ծանր 
վծր և. կործան ուՏէ 9ի յուսահատութ^քն հասանք * 

գութք յարԱա յս/նձն և ղսրբութք մարՀեոյ , տանղի սղրա երկպբևան 
աաՀքար ասն էն Խյ • իսկ գաա֊ այհպկս պահէա ղաաՀէարն , որպես հա֊ 
&այ է աա/աայաղին և ար դաաէլսյն ե &ծ » \\շի»արհական խասա ըզ* 
միաս էՌկնէն յէՕյ • վասն «սյնորիկ մի սնսար նոյա, ղի աֆ վրէպէսյիս 
յօգաակար խրաաույն « Հորժամ՝ բա մրաս էյիս յումկջե , ղգոյշ շեր՝ 

ժ՞րՀ բամբասն յարն՝ գործ և ալ իյէս. է թե այնպես ի^կ ք 
գնա ղսխաշանոն , ապա թկ ոչ որպկս ծսւիշիյէ« Հորս գրկիս ինչ, ՝ի 
համրևրութք ապաափննա , և Տքեասն անիրաւ.՛է ղրկողն գարձ^էն , 
4 պսակվի» *թ ՛ի Հսշւժամ՛ մեծ ութի կամ* փաո.ս կամ* նրկա 
րաւոր ղորութիս աԱաչշԼա »էովնալէ ած ղմաաւ. ղապականութիւն» նո^ 
չյա , և ապրիս ՛ի պա արան այ նոյա է 

Համբծրևա նևղութէյ, Հանղի *ի նոյանկ ա/Լ/պրինութքւնյ որպկս 
վարգ ՛ի փշչ>յ բու սանին և բու ծ անին յ Ա՝թ ինլ աո. արին ու քՀՆ նախա֊ 
պաաիւ համաշփր, վ»ա%ղֆ աևսակ էՕշ ծ • վասն որոյ աեփոփոխհլի կ 
Որպ^ս 4 նա է |)ք–ա /շմնզաւսր ՛ի փա/ւաւորութՆ իլրուժ ք տան ղի սուր 
գաաասաանին գյսյ ՛ի վերայ նորա . Ա՝այր չար և այ ղհնղգ.ութք իմա . 
ղի որ ինչ բարին ունիս՝ կապակ , և ղոր ոլ ունիս արգԼշու » Հպ»ժամ* 
շար /տ գործելովդ ոլ ամաչի է ծանր կ վիրե և վիաաութք գշորոա^Կն • 
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6*8 »րռ$* ււր-քէ զրօՆԱԻւսԴս կամւն 

||րրթմն ձանձրաեայցես , դմտաւ. ած որպիսի չւարիթ հա֊ 
ւատացեչոց են պատրաստ եսդթ և պսսսղի րեղհսգլյսյն 
արախու թի մերձենալ* ^|ա^ա և արժան կ հաւաաա^ 
շծըսքէ* նու.աստաեալ սա. ամենեսեան , դի ոմանց խանար^ 
հ~թք՝ ստեղծական> նս*.աստա–թ իմն ցածցան ե % |\ւ 
կերն սիրոյ աղա գաս մի ինչ դան դաղեսցիս, որրան 9ի 
յայնմանե սերն որ աս ած է* »ձ ^է.աաՒտՒ* (IV ա1լ *ք 
ասանց օրինաց այ անկեալ կայցես 9 և մի ախսաացիս • 

«քք թտեան ծ անարժասէմ որ պատածի* գնա նախա^ 
պատիւ. կարծե տ |)^ խոսակցիս չարաց , վասն դի խասա 
9ի չարա. թի յորդորես , ճւ ^օւ պդծիս հաւասարա֊թբ. 
վիրացն* ||յրատեա դմեղսւցեալն և. մի չարախոսեր 
րարևաիա , (ուտավր յ երկրորդումն և դայակիր 
1ի^Ւ4թ յաոաջնուՏէ * ^ խոսել դսրբախ իրս 
փաթ ա , ^ րարի նախանձ դոդին գրգռեն * 

\ չկեգեցի առտնին ի*.րստանչիւ.ր որ դմիտս սմնիաքխ ք 
Լ կատարել֊ ՚ի նոաս դօրկնս եկեդեցսգյ պարտխքր * 
թկ կատարես ցին ժողոփռրդր յեկեղեցւսէ, մերձեցիր 
անգ • և եթե ®ձ կա տարես ցին ք րեէլ սսպյթպր և– ա»ա, 
րեալ՜և. աւ.ե տարան ե դի ցին խօպր * չսռստինսւ. թեցն 
փասս 9ի սրբոցն տես• վասն դի անմահ են նսցա փաովՀե % 
և դինի մահսմն կան մնան « է)Հարա֊թիմն մանաւանդ 
յայնժամ* ատեսցես , յորժամ* դմտաւ. ածցես դդև սն ե^ 
թե հա կա սակ մեդ ոմնին դասին % Հ^թե խրատեսցես 
ղյասնցաւ.որն , խառնեա և դցաւակցաթ են բանս • լ~լ֊ 
(իթն կակղանան և սիրտն լուսաթորի » \քթե /իքդ սա֊րբս 
խօսեսցիս , հանդերձ հսգւով՜ և երևելի կենզթ դծած֊ 
կեալսն մստրեսցես ♦ վասն դի հոտ ոչ՜ առստինա֊թեէսն 
ծածկի % ի գործս բարիս միշտ ճեպեցիր » մի երբեր Ալ. 
րաէտելով՜ դայնոսիկ կիսակատար սխցեալգնպյցես ♦ այՏլ, 
պես ըեթա դի հա սանից ես , ( առանց դադարերյյ • 
րանդի պարտ և արժան ե յառպրինսւթփս րնթանալգ 
մինչև, արաստս եչանիցեէփ 9ի մերձաւտր կենցաղիցս յաէ 
պարիսկ • 

\)՝է՚ւէնհ ՛ծ գործս առարինու.թեան տադտկացեաէյ 

Աք/1 ^ *Բեր1"՚լթ յա&Հթա ա%մսայ, 4 "րրքձ արոասսւապֆց 
աՂ4 պահպթ 4 քաաաաավաԽե ալ 7Հմալփ<թ « Ա^««ք4« խ*հնմապ.»խ 
4 հա%7ձարեւ խթասո.հ հԽքաթԼրևալ ՛ի դեաՀատարշքզս *ի փասս աա 
ա/նասոպլբ նրքարգ ա.թե% էՀյմՀ՝ 4 յաւ/աԼաԽա » 
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վասն գի ասխպիսեաէխ վաստակ անշահ *ի վերա/ վաս֊ 
տակոյ դնի « |* համբեր ու թիս նախ թան գվտանգսն նաԱ 
հատակեցիր , որպես ղի գտցես գնոսա 9ի վիշժէմն սպա^ 
ալ ագինութ իւն պատրաստական տ || * ար տիր Ը**Ղ անկարգ 
խորհուրդս * և. խօսեա աո, նոսա որ օրինաւ որ խել խօ֊ 
սեցեալիցե է հասլում ի ութովդ գակն *ի կենցաղակա֊ 
նացս ՝ի բաց փաիոխեա ♦ .թանգի ծուխ 9ի նմանե պղտս* 
րիլե ոդւոյ * չ^րե %ի վեր տուեալչինի « Հ\թե վատթար 
խել սովորութք, յաղթիցիս , առ սակաւ սակաւ 1ի բաց 
խլեա , և առանց աշխատ ու թե՛ գանձին դ փուշ ար տարս 
մերմես է 

|^ճաթսւր լինելով^ գած մաթրապկս սիրեա % և ^աե 
դախ ամենևին գա մեն ախ վարկիր վեր՚^ացեալչ ||՝^ ինչ 
շինել թան գիմաստասիրութքքն փառաւորագոխ համա^ 
րեսցիս • վասն գի մայր ( օրքէնաց , ճւ թ ագաւորու֊ 
թեանն աթոռ ակից տ | չթե կամիցիս տաճար չքնել այ , 
պատարագ ւէշտնջէնաւոր գաղջթ սև հաեապագորդեան 
ընծայեա ի նմա ։ | |քր պղերգութբ կեցեալե » ^ առ^ 
ն ու ցոլս խորհրդակից • գի որ ի չար իմն հրճուի , ճւ գչւա^ 
քիս ատէ և խրատ տալ ամաչի • Լ^ամենախ ապակաեու ֊ 
թենկ 9ի բաց կա ցցես , ճւ ^ խորհրդակամն ընթրիս հա֊ 
նապագօր մերձեցիր « թանգի ախպկս \|^ր մարմին մեր 
շինի % 1\րախ խրպստեսցիս , ւ^1 տրտնիեբ է վչսմն գի 
խրատէք իբրև գհա/ր * &- գոհասցութ իբրև բարի գործոյ 
ասր մանաւ որթ է Հ^որմաէՐ ասն պատ ու եսցիս 1 , բերկրեցիր ♦ 
եթե անիրաւապես՝ վարձն յոչովք եթե իրաւացի% ող֊ 
թախոհասնաս » թեթևանաս 9ի պա տոլ հաս ի ախ « ||ւաււէ^ւ 
և ծուխ գտրսէմական իրս կենցաղցշս և գհրճուելիս վաչ 
կիր ք գի իբրև սաուեր ոլկայ Աեաշ , ճւ որպես ծուխ փախ֊ 
չի | ճւ իբրև գանիւ հոլովի % ||^շա յառաջադիմանալ 9ի 
բարիմն փութա ♦ որ փ*էթր ի վերա/ նսւագին ցնդե 
գ/խչեղութին ք ա« սակաւ սակաւ հաւպթե գա մենեցոլն 
նախանձեչին < 

է պաասւնսցի»ւ1 
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• Ո ք էտ կամես էլի անուշահոտ խանկս կադմելյ լէ. 

րևելի էխղրուէխ Լ դիասիաս և դե դանգն և դտաշին 
աո հասարակ հսնգերձեսցկ ըստ օրինացն« արա է Հսրից 
աո. ստին ու թ է՜չքե ցոյցր • րսնդի եթկ կատարեալր ե֊ հա^ 
ւասարթլ հսնդիպեսցին , ոլ երլւկր թուըասլ/ն միտին 9ի 
էխասակարմն % անձն 9ի ձետւն պատուիրսնացն 
տասսնլյ յպքփրրիուՅն պատրաստի , և ընդանաք աոնկ 
գնա հայեցական կար գա լորու (ձր. և. ուղցութիէ է | յօ/3^ 

խոպջ էն մտաց աո. ած ♦ արդ. որպիսի կարդալ որու^ 
Հձ է աժի պարտ է քալ մաացն աո. ած , դի դորասցի 9ի հ*–, 
դև որն աո. արարիչն իւր % և. խոսակից նմա եդեալ 
ոանց միջնորդի ւ ՀրթԷ երկրաւսր մորենլսյ երևեալ 
փորձ է ալ \Հ*ախկսի՝ արդելաւ մինչև լուծցե դՀսշիկս ս֊ 
տիցե 9 զիէսրգ դէ*է– դցերակայ յա մեն ալն դդալուէձ է անց 
և. մտաց տեսան էլ կամելով֊ և խոսակից Անելնմա ոլ 
լուծցես 9ի րէն զամենայն իմացա, ածս ախտավորս «*| քսխ 
յադադս աոնլդլ արտասայս աղոթեա 9 աղալէս դի 9ի ձեսն 
սգոյ կակդեսցես վնևրգոյացե ալ սնձին րուէՐ դխսաու^ 
(ձիւն ք և պատմել դսնձնէ րումՍկ դանորկնութիւն՝ 
աեաոն րո է և 9ի նմսնէ (մ ոգու (մ է հսնդիպեսցիս * 
սանի լէցի արտոսր յասաՓ^ յան զամենայն խինդ*, 
րուածս աո. 9ի յսւղղուքձր ք րսնդի յսյմ րաղձայ տէլն 
յա արտասուալէց ադոթս լնգան ելի րէն$ և 
աղբերս արտասուաց ունիցիս յադոթէն է մի հպարտա^ 

նայ դես յ սնձին տա. մ*որսլկս աէւաւելդոէրսն դյսսդումս* 
րսնդի շնորհ ոդնակսնութ 2ր աոաւելաղոթից1ի տեաո^ 
նկ ե ւ որպես դի յոմարոլթի կատարեսցես 9ի պատմել 
դմեղս րո ք և հաշտեցուցսնելդած ի ձեոն արտասու աց % 

մի այսու հետև յախտ փոխադարձչլիս սրրեալ 
արտասու. էտ ք դի մի աււաւել րարկացուսցես դաոնալն 

Ի «*»քԱ 4–; Դ ԳՆ քմէքվն յականաճագրեյա*. յա,. 
••ք փ|էւպբսևն»» ա*Խու% կր %ա%ր գե֊աղյԽ \1րղ*էփ ւ 
**պբ հ<ք ա , և հաէձր յպգաոաա 
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Հնոքահացփ թօնղի բազումի արտասուեըոի յաղագս մե֊ 
ղաց իլրեանց ք և գար Օր ալ 9ի մոռացումն եկեալ ար֊ 
սարսու աչք , ի աիսստակոցն մպորեալթ խոտորեցսն յուրլ^ 
էլութենէին « \\ա*ք2էր տարժանաբար և. արտասաձրա պըն֊ 
գութի , 6ւ բացա դար ձուսցես ղհոգեկան խորհրրլոց պա^ 
տահմձւնս • թ»սնղի խտւովեցուցսնեն էլ աղմկեն դթեզ , 
որպես ղի էթանիցեն դթեզ ի պնգութենե անտի % \ \"ր֊ 
ժամ՝ տեսսՏնիցեն ղթեզ գևթն “ճշմարտապես յ °ժարեալ 
յաղօթեէյ յայնժամ՝ ստորագրեն* իմացուո»ծս իմէթ ք 
իբր թե կարևոր իցե • և յետ սակաւոյ բառնան 9ի 
բեն դյիշուէ6 որ յաղագս նոչյա , յա պաղելովդ դմիտսհ 
աո 9ի էն գիրս նոչյա• իբր ղի ոչ^գտսԽեչոէք^ յպժ իՏէ 
հօգայ և տրտմի։ \\օկ յարժաժ՝ կացցկ յաղօթէրլ, յի֊ 
շեչյու.չյաեե նմա դիւնգրեալսն և դուշաբարձեսղսն • որ^ 
պես ղի մեղչեսչյեալ աո. 9ի ծանր որ. թի նոց»ս, կոբուոցեն 
փրերպտղսմրմն աղօթսն ւ ^ անացիր կաց ու.ցաներ ղմի սա 
թո 9ի ժամ* աղօթիչյն խուզ և հա»քրֆ և. անսահ Յեայշ 
յամէմնայն արկած ե »գի ընդունելի քիցի ւ Լ հորժամ՝ հսԽ֊ 
գիպեսչյի .թեզ փորձութի կամ* հակառակաբանութ իւն 
կամ* գրգււ»քլթի աո. 9ի հատուցմանս գիմակցոդքն 1 , աո. 
9ի որտմաութ*խ կամ՝ անհեգեգ գոշեր բոնս , յիշեա ղսՀ. 
ղօթսն որ 9ի տեր » և. րոտ նմթն իրաւանց և. որ 9ի %այն 
քքնթն 9ի .թեզ ե ստահակեար շարժուՅՏն* ըւեսցե բարի 
յիշաաակհթ ւ որ քնչ~ արասցես աո. 9ի վրեժինգրու^ 
թիմն. եղթօրն որ ղրկեացն *էթեզ% ամենայն յոԼ բարի 
1ինի թեզ 9ի ժամ* աղոթիչի» * 

|*յշրօ/9ք են հեպութՆ և. անբարկութՆ և անյիշաչա•֊ 
րութե և. ոիրոյ բղխումն « |*/քըթթ են իսնդութե և իա»֊ 
ղաղա.թե և գոհութ2ր աո. 9ի լաւագոյնսն « կ^յչցթթ են 
սրրտմհւթե և տարակուսանաց և վչտաց հրաժէսրագե»լ 
և. սփոփսԽթ է |յրթեալ էէսճառեա դինջս թո և տուր աղ֊ 
թատաց, և աոեալ ղխաջն ուրացիր գանձն և դաշի»ար֊ 
հըս ք որպես ղի կարասգես սնդրւաղապես կարյաղօթս * 

^\թե կամեսցիս գաիոպէս աղոթեր^ ուրասցիս ղսնձնգ 
միշտ | և. բաղում* գ մնգակու թիս կրելովդ յաղագս աղօա 
թիյն իմաստասիրեա սսթուգապես * ե. տա֊ 
ժս/նման համբերեալխ/աստասիրեարիխորհուրդս 
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միտս « պապոս պտուղ ^ ժամ* ապօթիչքն գտցես ւ 

կա* աղոթել էպոպե* պարտ ե * մի տրտմեցսւցաներր գան^ 
ձրն օւ.րազ» • ապա թե «լ 9ինանիր վաստակիս և ըեթա^ 
նաս յ այ սոսի կ \ ք()**շլ» ասե • գսրստարագն բո առաջի սէր^ 
պանսի» 9 ճև երթ նախ հաշտեաց ընդ եղբոր , և. ապա 
եկեալ աղօթ եսցես անխռսվապե** ♦ բանղի օխակաըռա 
թիլն տխրեցսւցանե ղմաաւորական հոգիի* ք և. խաւա^ 
րեցոլցանե պգիտաւորութեան աղոթսն ւ 

||^ տրտմութ*քաս և. ոխակաչսւթքս կուտեն անձանց 
և կարծեսցեն աղօթ ել նմանող են աիոցիկ% որ ղիուր 
չափեն և 9ի ծակ կարաս արկս/եեն « Հյ>թե համրեր ալ 
իցես և հեղ և երկայնամիտ 9 միշտ պսպաբերեսցէքն 
ղօթբն է \\ղօթեչոփ բո իրավարար 9 և այսպիսի թալ յէ^ 
նիցին իմասստն 9 և. կարծեսցես ղքեղ իրաւ 9ի սրտմսաւ^ 
թիմն ձգեալ 9ի րաց տար% պի ոչ իր արարերիս առ ըն^ 
կերրն « և եթե խուգես1 գտցես 9 և եթե մարթի9 առանց 
սրտմտու. թ եց տրամադրիլ 9ի գործոցն • վասն Աք այ ամե^ 
նախ հնարիւբ ստացիր չգոչեք սրտմտական բանս ինչ « 

Տ*յՒՀ/կ ԺՐ •Գ Թե կարծէրրւէ գայլ ղթ բժշ^էրլ. գթեքլ 
իկթն անբժշկեչի կացոլյսցես առաքի տեառն 9 և. աացես 
խափանումն աղոթիչի .բոց * ^Հէնելոփ յսպագս սըրա^ 
մտութես*ն% գտցես ի/նամս 9ի տեառնե է և. իմաստուն 
րևեսցիս մարդկան, ճ. ընդ աղոթականս (իցիս առ ած « 

Ընդդեմ* սրտմտութ1ե սպառաղվիեալբարկութբ և ոչ 
երկայնմտութիւ առաւելնիլթ ե ղսրտմսաւթի , և. այս^ 
պես խոովեցուցանե գիմանաչիսն 9 ճև ապականե 
դալ որ ութ իմն սուրբ աղոթիչի* % 11 ^ միաղի» բացադեմ՝ 
աարաղոաի աղոթեր , այլ փոխ եա գմիտս բո 9ի ղյչայու^ 
թիլն 1 հոգևորական ապօթիցն է յան կար ծ ակի 
կացեալ յազօթ ել իսկ երբեմն և յոյժ վաոտակեալ 
"չհանդիպի դիտաւորութև % գի ևս առաւելհաչցեսցես 
և առաւել ոմնիցիս անկապուտ ղուղղութիմն է || երա֊ 
կաց առ եղեալ յանկարծ օրեն հրեշտակի 9 9ի րաց մերժքՏն 
9ի մկնչ ամենեբեան9 որբ մարտնչեն ընդ մեղյ և գաա^ 
նին միպբ յապահով բաղում*ողքամտութքէ յաղօթս կսՀ. 
ր*վշ և երբեմն սովորական մարտիւ յոպ^էաքդեդով^ միցին 

1 Օր»*–։ 4 ի պէէայաա֊-ր-լթիլԽ. այլ ՛ի ագա±պաւթխձ. յ»յ» 
գֆաակյալթի^. 
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միստ և ոչ թ ոդչմէան ՝ի վեր հայեչ բանդի նախկքն որ֊ 
սացեաչ ( պկսպկս ախախբ • սակայն խտաբար ՝ հպ– 
ցեաչ դացկ > և բախ և աչ սխդութեամբ բա ցցի նմա • 

Ս՝/։ աղոթեր Հ>ոց կամացդ կատար եէյ բանդի րւ հհ 
դա.գքն կամացն էսյ ♦ այչ մանավանդ որպկս աւսալն՝ աV 

դոթեա ասելով, եդի ցին կամբ բո թեև • և. յա մեն ախ 
ախտից և. ի ցասման կ սրբեաչ, ախպկս էր ցիցին կայքի նոԼ 
բա *ի բեղ» բանդի կամի և գի ակ գթաբին անձանց մե֊ 
բոց առսռեչ բոն դիմանալն և դինդրեխ մե՜ր * |^եադու-մ* 
աղոթելով ինդրեցի լինեչառ իս ոբ քնչ լաւ.ագոխն հալ, 
մարկիէ և սխդեաչկացի *ի քսնդրո*.ածսն վայրապար բըո.^ 
նա*, սրելով դքյամսն այ ք և ոչ թալի աչ 9ի նա% դի որպկս 
դիակ դսգտակարնճ դախ տնօրքնեսցկ • և սակայն աո. և աչ 
ղոր թ>լ կաժկի՝ թաղեեցայ յետոյ յպժ , ղի սչ խնդրե. 
ցի որպկս դի կաէքթն այ լիցքն , վթան դի ոչ ախպկս հան֊ 
դիպեղաք իրքն որպկս կարեկի « Կ * եթկ 
ոչ ած ♦ ապա ա֊րեՅն նմա յանձն արասցուբ դա մեն ախ 
քխչ որ ըստ մեղ կ, և. բարի լքնի մե§չ* բանդի բաբե՜^ 
բարն ած բարեաց տթւող կ ։ ||^ հավաստի աոնուլնոխ^ 
ժամախ յալ դխնդիրսն խնդրեր , բանդի կամի աոաա֊եչ 
նւս ինամով հպատակեչ աղոթի էխ հբոց • բանդի պինչ 
իցկ վերադ ոխ այլ, եթկ ոչ խոսակից լինելայ և որ ըստ 
նորքն դու.դագսյՈէ.թ1Տն կ սն7ճսո.իչխ հաղորդ լքնեչ* 

յ^նդթյաչ աղոթելն կ ծ այր ադոլն իմացա.ածբ մտացն% 
որ յ ածայքնսն միշտ խոկալ* | ^ մտա էխ աո. ած 
վերաւ/բարձեաչ յերկրաւորացո բեր մանց * ադօ^ 
թեէ փափաբես, հրամարեա յ ամեն ախկ , որպկս դի պնա 
միայնշահեսցիո« \\դօթեա նախ սրբեչյախտից, և երկ֊ 
ր*րդ իրկիլ յսնդիտո*.թենկ և 9ի մոռացմանկ # երբորդ 
յամենախ փորձա^թ՜կ ճւ 9ի ծոպու.թ“կ * || Նիախ քսնդրեա 
յադս թելն բո դսրբոլթի և դարդար ու թի և դարբայուա֊ 
թխՏն այ, նա և դամենախ վարս աոոտքնութ եոն ք և 
այխ ես տացի Հ>եղ* | \րա*.սմէտ էրն ոչ մի ախ յադագս սն֊ 
ձքն ադոթեչ սրբութբ , այչ և. յադագս ամենախ հա֊ 
մատոհմից , որպկս դի հրեշտակաչխ օրքնակի նմանեսցի 
միշտ * է)յքյ/ձ ^ք եթկ առաջի այ կաս յադսթելն բո , 
եթկ 9ի գովեստկ անտի պաարեաչես և 9ի ստորին յա–֊ 

- է Ն*ք ♦ մաաթար ։ 
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ոուՈ 7ք1րպ1րալ, և որպէ^ա ՀէՕղյաաաէքևալ էլևրկէպաւ. ՅՏ ա. 

•ըԲհ Գ &*•** հ"ք*–Հք Քո՝ Ն&ձ &Ղ ևղթէսր" կացցևա 
յաղօթս և ծթկ աոանձինն է քանացիր մի ձևով միաթև , 

«ս^ձ. ^ 1Լէ1Էէ**յոլԹք– մաթսւր աղօթէղէ Հ)յլայսւթ^է ար. 
/Յ^յ՝ րաղդատուքժի ծրկիւղէւ և պր^մ*սմր, ճ. անձկսւ֊ 
իձ֊ծամր հոգևարածն » պատմութծամր յանցանավն յան֊ 
մալանչ հեծսւքժիւնս է օ^ւ^ւ և անդր դես. ևս 
ծ ես ցին միստ հո 9ի ժամ* աղօքժիղն է ոչ֊ևս ծանէար% ծ^ 
թկ միաքնակծցարար աղոթեն, այլ և աշխարհակոծ ^ 
ցեն՝ ղարտաթին բն ակութին գեղեցկացուցանծլովէ «յա,. 
ղոթս կալսվի ղուշաւ որութֆ ղգուշութրԼ պահ էրա , 

ք/^ ղՒ*֊^ ՚ դէՅԿ Հ>**Ղյ ՚Հ/Լ ^ ք/1֊ 
տութէւն յսսւաջակայութՆ յորդորեսցկ գթծղ* 
յոյժ րնաւոր ծալեն միպթ կողոպուտ (քխծլ յուշա ւորու֊ 
թենկ անտի 1ի ժամ* սպօթիցն որ աո ած է (|աՏ^(աձ 
^ *սծ»յհ Գք^Ն՝ ^ ծրևմանս ինլցուցցկ յա^ 
ղօթելն հո , և կամ* նոր ինչ֊ թծրծյով֊հոգս ք 4.կամ* ղե^ 
րէրոս տրտմծցուցան ողին • 

• չարանախանձ կ դևն մարդայ աղսթծչցքն , և֊ ա^ 
մենախ մծրծնալիւՀ հնարաւորի ապականծլ ղսորա դի֊ 
տաւորութ\հն , և ոչ֊ դադարկ իմա ցոլածս էրաց շարժ ծ֊ 
քով֊ 9ի ձեոն յուշաւորութեն և յամենաքն ախտս դրդծ֊ 
1Հ*Լ *ծ ձևոն մարմեոյն , որպկս ղի խափսն արասցկ քւսէ^ 
րիղթ ընթացիցն ^ **^՜ ելողութՀրն* Լ^որժաաՐ րա֊ 
ղում* ինշ֊արարծալ դժնդակ դիւքն և. ոչ֊ կարասցկ խա֊ 
փսՏէլք&ևլւիու֊թոյջանացողի աղօթիչքե, դո,# ինչլթ»,լ 
տաշ , և ապա վջկժ հատու ցանկ յ որ ժամ* յաղօթս կա֊ 
ցծալլինի ♦ և. կամ* ի բարկութի բորբոթծալ յեա « էյ^ 
ծանկ ղչսո. քի յաղօթիցէ* հաւստծալ իբրու ղրարիպր 
՝մաածմունս 9 կամ*աո >է ցանկութքս անասնականս դբր֊ 
ղյւծալղմիտսն % Լ^պիժամ* յաղօթս կացէրալորպկս պարտ 
Կ % ակն կալորոց ոչ֊ կ պարտ , և կաչ^իր ՀաՀութի՝ պա^ 
հէրչուԼ ղպտուղլ , Հան ղի յաչս ՝ի սկղթանկ կար գծցար 
գործե՜լ֊ և. պահէրլ* արդ մի այսուհէրտև գործ ծալ քժո^ 
դուս սէնպահԽստ ղչխատակևաքն, ապա (Ժկ ոչ֊ ոչ֊ ևս 
սգտիցէս է | կմենայն որ հաւստէրալ֊ աղօթ ծլոէքն չինի 7ճս+ 
կատամարա 9ի *ֆ2ի մծրում* \ի պիղծ էքիւացն, յա* 

I 6*քք**»^ –|–է–քէքմ* սոաջի գքլյե * > #«–^1^1^ * 
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րէ- “էրւհե&Հ» ՀՊՅ Հօ"** հագև-րակաԽ սպսթիչխ . 
Ք»**1է դիմամարտ 4 1ր«յթր փւդքծանմսճճ» և ւՏարգաք 
փրկութ2ր ա«. ւ5ծ է յէնլկսոՐ 4 դիւավն ներգործել 
9ի մեզ* որսվաքնամրդսւթ^թՀ պոոէէկութի 9 արծաթսիրու^ 
թիլն ք բարկութք՚9 ոխակալութ ^և պյլամենաքն աիսպբ* 
եթե ա/սպթիւբ գանձն գրաւե է ոշ կար է; սպօթելորպես 
արժան կ * բանդի միոյ 1 մասին ախտից տիրեալ *է տսքք 
բնաւորապես նմա շարժել 9ի հոգևոր Հանսն » 

#0 աապթքքնսւթքս գործեվթ վասն բանից ե գելոց , և 
գսասա յաղագս բնաւսրեալ |\օձ^ր♦ «ա ^ կարդա ^ 
լորու թե ադօթից երևելսովչոր կ սրբոց է ||ալւյւաւօլւ«ւ^ 
թիմն ադօթից էրն սՏնկիրբ *, ծալրագոքն փափպբմամբ 
^ բարձրութիմն իմանալի կատարելով դիմասաասեր և. 
դՀխգևորական միտս * ցանկութե և֊ սրտմաու^ 
թՆաև պարտ 4 ա^ւէ-լ ո^ւ "ճշմարտին֊ աղոթելն կամես^ 
ցիէ Հքլե– ախտավոր իմաստիր արտպբոլ լինել ՝ի սրբու^ 
թիւնս է ||ձ «յ» ս&ախտութ 1րան պատահ եալ անդէխ էլ 
7(շմարտապԷս ադօթե* .բանդի մար թե (Տէլ էև սսսկ ի֊ 
մաստ գալ և 9ի տե՛սակս նոցա դբաղեալ և– հեսան ալ 
«/%• է)ք "եՀ է*5*, ըՆդ նմա որպկս ընդ հօր միշա խ9%, 
աակէց քք&է) բաչյագաոՏւալոՎ^ յամհրՆայն աքաաաւոր 
•Հատք՚Յ՚ի հագե-սրմն* |)լէրթէյ յօբմամ՝ ւ»ձ յա մեն միտ^ 
֊թթն քի սսսկ խէ€ երագ իմաստս% արդենն և /աոօթիպն 
^հԼէրՀր^^Հթ * դ ՀԼ֊թԷխլէրաք., 
1ս 9ի բանս նոցա խորհել* «քւ և եթե սսսկ թլ բակբ ի֊ 
բեն, ալլ սակայն որպես տեսակ (*նլ էքա9 ԳոէՐ*Լ տ§էքա^ 
լարեն ձևով իՅն դչֆտսն և հեսի առնեն Հնայ**ք* |()^ 
պես* և դերաաեսիկ * բան գմարՅեաւոր րւնութի մխպթն 
է1*նիբին 9 ալ ես կատարելապես ՂՀք*ծդի *%/ ածսք*ն • բ***9֊ 
դի մարթի յիմաեսդիս քսլ ծանոթ սւթխն և. պեսպես 4 
աո. նասա % 

|^/94 կամես բիս աղօթել ալ հաւատա , որ կատար 4 
գուխտ ուխտաւորքքն * և կարդա ասս նա ասելով* սուրբ 
ծղիցի ածաւն բո, եկեսցե <պտ*»ք**֊թէ Ք"* ս3" ^ 
սուրբ հսգիդ և միածին արդիդ, պ» հ”ք**վ ե– ՝հմ*պ*֊ 
տութքԼ սրբեն դմեդյ ||քւ հոգսով և 7էշմարտութքԼ աղ 

I Չ–ք« էֆ*ա*յէ 3 Օքք1*1 4 քՀրատեսակ. այԼ 
Դ 6«րէ*"ք** մհդէրթ* ;.յէ1 ա%^ ^ք1*| գերանէփկ « 

ախա\ 4 8'յ" պ1(»ալ1։.ա1ալէ 
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թքքն ք ոլ ևս յարարածոց ասսփ ղիէմբագործսէիէ մեծա՜ 
րե » ա/լյանձնէ իւրմկ գնա վերագովե%\քթե ածաբո&ւ 
իցես | աղօթեսցես ճշմաբտսւ.թբԼ և ստու գեաաւլ օւղցա^ 
փսուութբ* միոյ ած ութ են հանցես ցփասս և ղօրհքնու^ 
թիւնս էրկրպագսւթբ է Լ^որժամ՝ միստ բո 9ի բաղում 
ցանկութ է մի ըստ միոիե որպես մերձի իՁե 9ի մարա&սլ , 
և ղամերնայն որ 9ի տղգայութէց կամ՝Հյուշաւորութ*կ 
կամ՝ \ի բարուց իջնել կարծեաց բառադարձ (թթ* , յավէլ 
ժամ՝ հա մար էրա էյ մերձ չքնել 1ի սահմանս ադսթիցն % 
Ս»է^ հոԳ&* 4ջՐահէտ մք**է ակարա֊թէա մերում* թե֊ 
պ^տ և պղծաբարո/ * գսյրվ եմբ, սակայն գոէյ սու. մեղ* 
և է/34՜ ղմիտս մեր գտամնե ճշմարտասիրտ,թրԼ աղոթեի 
ը»վյ հանգչի ՛ի վքրայ՝ մեր, և ղամենախ շրջաիակեալ 
ղմեէտ գխոր հր գոց կամ՝ ղիմաստից փաղջմնգս եղծամնկ ք 
հրաւիրելով ղմելի ցանկութ*քա հոգևորականն սուրբ ա, 
ՂՀ&է՚խ * | ամենեբեան ալլայրւթեամբ մարմնոքն 
ներսաոնեն մտա էյն խորհուրդս կում՝ կարծիս կամ՝ տե^ 
սութիլնս • իսկ “ած ընդդեմսոցին ատանկ , յինթեան իսկ 
միտս հանգուցանկ և նելտսադրկ 9ի նմա պգիաութիէն 
որպես կամի , և ղչարժուԱե մտաց և մարմնոյ *ի ստահակս 
ք/նյլյասրօհովի , \\լւտ, րագձաըէէ 7<շէՈսրխո ագօթիվե% 
և. ՝Է բ.արկուֆձ*քէ յաճոէխեալ կա«/*Հյոխակաըո-թՀ։ ք «ք, 
աստոյ իցե խ ե լագ արութ եաև * բանգի նման 4՜ «ք որ**֊ 
տես կամի լինել և պաչս իւր պղտորե անըյյս % 

|,՝^է աղօթէլ փափպըեո , յի թւշ յորոց հակաոյո. 
կէ/Խ աղօթից՝ գործեր , որպկո գի ոո*.րր հոգին 7ճսեա^ 
պարհորգեոցե ընդ ^եղ* |)՝/1 ձևով /Տգլ հաէեսրեոցիո 
պածութ՚քհէ յ անձին ^ըոնէՐ* ասղօթեքով, և. մի քՏնշՀի կեր֊ 
պարանս թո/լ տար տպաւսրիլ մտացդ * այլ սՏԺնիւթ ա^ 
պկս աո. ած/նիւթն մա տիր, և հանճարել իցես է 0|«#^է«#^ 

2իր յորոգայթից հակաոակորդաց * բանղի դեպ լինի 
յաղօթելն բո պարկեշտաբար և սԽխայոԷսպկս* յան֊ 
կարծօրեն վերակացու, լինել բել կերպարան թ*լ օտա^ 
րապկս և այլադեմ աո. 9ի հպարտ ութիմն ձգել գթեղ* 
կարծել ղածութիւեն անդ գոլ որպես յսէնկարծորկն 
յայտնեալ բեղ բան ակութ ի գոլ հաւէմնեսցե ♦ բալց 
^ծութին անբանակ ե և անձև < • հորժամ՝ ոլ կարասցե 

I Օք^1 4 * 
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շարժ–էլ գաղօքՅէըջքն ժախռդ դևն , յ այնժամ* ըյլ 
խառնո* ա մարՏնոյն բռնաւ որկ% առն էլ օտարռտէ ԷՏ& աո, 

էրևոլմե , և. կէրսջարանէլ փա» ՝է նորուն 1 էակ սո^ 
վորութ քըՆդդէէճսկացէքԽևէով, հաեապագորգևքով, դխ.^ 
րաւ. գէքէաչ խմնարհէ ♦ և որ աո. ս»Անխ.թ և անտէսակ 
դԷէոա֊թրՆ ճէպէալ կ , և ոլ պարաէ գծխոյ փոխանակ 
չու սոյ բուսն հարէալս/նգէտուքԺքԼ $ 1|\ատքէՐ ^ *1ՒԸ*լք 
պահու ❁բո% պահէջով^ գժիտս յ>ո 9է մտած ութ %ր 9է ժամ* 
աղջթխխ ք և կարսւ րանէլըստ էւրումլոօռթևն ♦ որպկս 
Ղէ "ք ^ տգէաաջխ , և. աո. ^էգ էկէսրկ ք և 
յ այն ժամ* էկէսրկ պարգև աղսթէր բարգաւաճէալ 
9է շնորհսն « ||ձ կարասրէս սրբարար աղօթէլէ մար^ 
Ժեաւոր * էրս պաաաղէ ալ» յոմնպէ աղօթր 1/և բարադրու 
(3–էլն կարծէր հէւթորս է ՀՀլկարկ կապ է ախ ջխթս/ևալյ 
և ոշ միտք ախտէր ծառայէջոփ »լհոգևոր ական տէղէ աէ^. 
սանէլով* րանպխ ձգէն և աարաբէրևնյախտաւորակսճ» 
մտար , և ոլ ունքե» կարուՏէ սուրբ տ 

/հորժամ սրբարար և աեախսոսւորար ար սպաթ էն 
ժխորն , յ այն ժամ ալ ևս ճախակոդմամն, այլ ախսկոպ^ 
մամմն դղրդքքն 9է վէջայյ դևրև , և ստորագրէն նմա փառս 
այ և ձևողութէ Է91»՝ որ գդայութէամն հէշտակամ կ , 
րոտ կարծէար և կատար էջապկս հաեդէպէլ նմա յա^ 
պագս աղս թ էր գէտաւորութէ» և պայս մէ/ջնէար առա^ 
րէնագործ * ոՅե այր 9է սնափառական ախտ էխ չթերէլ և 
9է ղէ*–հ անտէ՝ որ մէրՕ/նայ րսա ջսէջէար տէղւոյն ւ (լս^լ. 
ծէմ գէէ-թն հպէլոփ յաս ար էսդ տէպթ» , որ գմտպլխ կ 
Այյմ փոփոխէլորպկս և կաժէսրք/ե ♦ և այսպկս շարժէալ 
սնափառական ախտքն խորհուրդս > կէրպարանէլոփ ըգ^ 
միտս թէթև ակամա» աո. 9է կարծէս ած այ էն և կական 
գէտութՆն ♦ և ոլ ևս քժախանձէալյօխպէսւոյն 9է ժար^ 
մնաւորական և 9է պէղծ ախտ էր ք այլ սրբարար որպկս 
էթկ կարկաջ առաքի կարծկ » ոլ ևս նէրգպածոԼթք 
հակառակ էջոփջթնէլնմա • ուստէ և կարծկ ածայքն 
րսրոևա-թխն գոլ, որ քթի աո. նմձ, դիւքքե յոքժ դժ/6ւ֊ 
դակութթ ստանալովդ և 9է ձէռե խէջար ջծորդէալրրսև 

է 0–^ էսհ ^ Ոա-նէլոէէ սով» գծուխ փոխան ակ լչ**֊աոյ ընդոէ–^ 
րութէ*% ՛ի խորհուրդ» դֆէ֊րաս %1չովյ 
դփքաԽկ • և աո. աննթսթ և աեաև ա 2 Օք|>^*| 4 ՝Է %փ»֊&ա*.պք « 
սակ քփաա.թք% 7քնպԼալ պաարք, 3 Օր(5***| 4 աէւպթխաւսր է 
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այքալլելով և կերպարանելով֊ գնա որպկս կաևիափւն ա֊ 
"–յՒ՝ հրեշտակին 9ի վերայ կագեալ թասնիֆ 
միայԱ գամենաքն հակառակին ներգործսւթին դադա^ 
րեգսւգսՏևկ *ի մկնք է և. շարմկ ՂէՏ9ս *ևոաւքն անմպարա֊ 
պկս ներգործելով֊9ի լուսաւորութիլն ՝֊|\^ է 

ԼյասելԱ 1 9ի Լ \այանութ 2ր% կրել հրեշտակին խսւնկ , 
որպկս գի տաչյկ * գագօթս սրրսչխ , թուի ինձ զաք* խոր֊ 
հըս գոլի ձեոն հրեշտակին ներգործել #անգի գիտսւ^, 
թիլն ներսասէնե ճշմարիտ աղոթի էյ , կալով֊ աքնաւհեաև 
արտստոյս ամենայն սասսԽութե ձաևձրութ2ր և, էրութե 
մտար * ՀՀաշպթ ի/նկոչյագսթ# գոլ ասին սրրոչյ, գոր #սս& 
և չորս ծերին կրեն • համարեալ սկրն ոո աո. 
ած 9 այս իկյխ պէյատարեալ և գհոգևոր ական սկրն% յո֊ 
րուէՐ աղս թո ներգործեն հոգւաէ և ՚ճշմարտութեամր է 
( կորմամ՝ հա մարես էյիս չև ևս պիաոյանալ արտասու ասք 
վասն մեղա էյ յաղօթելն #ում\ գիտեա որչափ հեսի ես 
յայ ♦ հարկաւորեալընդ նմա գոլհանապագ֊, և իեթաՏա^ 
գոյն ևս արտասուեսչյես է |^յւ» գիտելովյգյափ #մ մտա,լ 
դի*֊ր ևս սգասյյյես թ շուաէւաէյուչյանելով գանձնգ ըստ |^. 
~ա/ևա/. ղխմրդ ԱքԷպծ ք«ըՎ և. ՝Է մկԼ %ախպխ>ի 
փԱ՚դքՏ քձակեալյ այս թէքխ հակառակորդաց , էշք"կլ *. 
ո-աջի աևառս ղօրա-թէ-յյ կալյ 7էշտէաւրտապկ» ». 
ղօթեսչյես , րաղում* հաւանութի գաղես • և հրեշտակդ 
կցորղեսցին #եգ որպկս և #|^անիկլին 9 և գյաձձ* որ (ի֊ 
նելոչխ էրն՝ լուսատ֊որեայեն #եգ֊տ եթկ սուրբ 
հրեշտակ# հրաւիրեն գթեգլյագոթս և րսոլկաչյա# լխ 
նին մեգ ուրաիոմնալով֊ 9ի նմին և սպաթեյով. ապա ե^ 
թկ պգերգանէսվխ և ընգունխֆլ խորհուրդս հակատսս^ 
կորդս , յոյժ գարհուրեէյուչյանեվխ գնոսա • որ եթկ նպթա 
վասն մեր այսչսսի ինլ թանան ք իսկ մեր և ոչ֊ վասն աաՏն^ 
ձսՏնգ կամիվի ապաշելգխծ • այլ #ա մահ ելավ գմեր սսրս^ 
սալ սրու թիս 9 և ղսուքօւնչյ ակր և պաձ թաղեալ 
պղձոչք խօսակէց լք&խքթ < | *յը>(3–ևա ՀԽպաքւար և. օճ^սս. 
վարար և սաղմոս եա իմաստասիրարար և ^ / որթոբթմամքւ 9 
և եգէյյիս որպկս ձագ արծուոյ9իրարձունս համխսրձեալչ 

\\ագմոսերգութի գախտս խաղագկ և գխաունակաւՅե 

I &ՓրԸ>ա\ձ. Համելն • . և կրել. 2 3#ր|ձ«1»Ն աթղկ . 
ր»ր յ*~՝ւքւ» 1» յ***1ք* * 

0ւցւէ՚ւ26ճ Ե;/ Օօօ<^€ 
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էեսրՏքնպն հսնդարտեցու֊ցանե 9 իսկ աղօթթ ներգուրծեն 
և պատրաստեն մտաց ներգործու֊թրսն $ |^օ/9^ 
էն վայելչական ներգործու֊թի արժսնաւ֊որ մտաց 9 այս 
քնթն լաւագոյն և ստոյգ ագդու֊Ժե և պիտանի * |^աղմոս^ 
երգու֊թք պեսպես իմաստութ(է կ , (ակ աղօթթ յառա^ 
Հագեմ՝ է աէնիլ.թ ական և. պեսպես գիտու֊թէր իմաստի 
աո. ած 9 *ձ*իտութ(ր րարիոօ կ , թանգի րագէյակից կ ա, 
գսթից • գիմսնալի գօրա֊թր ժտաց գարթա֊չյսնելաի 9ի 
տ է սա֊ թի ած այ էն դիաաւ֊սրու֊թ էն չու սա է. որ ե է 
"Լ ԷտՒ" առեալ գջնորհո տղոթից , սաղմոսեր֊, 
դու թ՛ե– հպատակէա և աոցէս % |Ն^ 9 աս է > նոցա աո֊ակ 
աո. 9ի յաղօթել հսնապսոլ և մի ձանձրանալ» ապա և 
դա. ահ/ ձանձրանար և. մի տրտմիր 9 ղի 9ի նմ(քն ոչ֊ աո֊էր , 
ՀլսԽպԷ յէրաոոյ աաւցէրս . դի աակ հոա.սկ յԼաօք յաաւակէ 
անդ • թէպկտ և յայ ոչ երվնչիմ՝ և 9ի մարդ կանէ ոչ֊ «լ 
մաշեմ՝) այլվասն աշխատ աոնելցլ ղիս (խոքդ արարից ղի 
րաւունս դորա♦ նոյնպես և ած արասցե վքեմինդրու^ 
թիմն1 գոչէյոէի աո. նա 1ի տուե է. 9ի գիշերի • <|>ութա^ 
նակի թաՀաչերեա այսուհետև ժուժկալի ալ տաժսնա. 

յաղօթաեէ |)՝^ կաաֆր արպկս Հևդ թա-Է , ա/լոր֊ 
պես ^ հաճոյ լինելլ որ ըստ ֊թեն • և. եղիցիս անխռով֊ 
հաագացա^յաաադջքաաՆ հո* ԱՀպկաո և ընդ ա, կարծէցևա 
Գ"Լձ ՍՒՀ/Լ Ժբ Գ պ™ձկ»*–թւ«ձ դէլհ, տա*դի Կ 
պատրող֊ և֊ մախացող» և կամի սրագոյն իսկ գոլ֊ թան 
գշարժուԺե և սթաիուՏե մտաց թոց , որպես գի յս*յ ան*. 
Հատել գնա% առաքի նորա կողովդ ահիւ և երկիս, ղիւ. տ 

|^/94 ա*Ը*թիչյ (մնամ՝ ունիս, պատրաստեա գանձն 
թո 9ի հարու֊ածս դիւաց 9 և մ ու֊ ժկալոլ թլ% գառ 9ի *-֊ 
ցաՏնե Աէսնքաեայքն համրերեա ♦ թանգի որպես վայրենի 
դազանթ դիմեսցեն 9ի թեղ, և. գա մեն աքն մարմինդ թո 
չարշարիցէն $ ^ձկատրաստեա որպես հմուտ ճգնող գանձն 
թո « և եթե յսնկարծօրէ/ն տեսցես երևու&ե ինչ ք չՀիա*. 
նալ* և եթե սար համխսրձեալի վեր այ թո կամ՝ Հահ 
(&շ չու֊ցեալ առաքի աչաց թոց ք շխո֊ովել* և եթե կեր^ 
պարոնս (նշ֊ վտիտ և. արի մնաս* ես 9 ամենևին ջտագնա 
պել յանձնե « *քքԼ ^ատ2էՐ% դաւյԱնելով գբարիղթ դաւսՀ, 
ն❁ո֊է& 9 և դիւրաւ տեսցես *ի վեր այ թ շնամեաց թոց ըղ^՛ 
կործան ու. ւքե $ ||^ւ գցաւ. ագ (նսն կրե տևելովյ և (սնդա^ 
դոմնիցն պատահեսցե • և որ վտտիցն ժ ու. մ այ ֆ և 9ի հեշ^ 
աակսնաոխ ոչ֊ ելյլե անմասն ւ 

/Օօօ^Ա 
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.°,ք հ/ւ էէր պ~"ք1"տէրն էթ^Ղ, աէ ոԿ& 
երևմամթո իւհյլ % աո »եո մտացի փաիոխմամթ. ւաոօթ սն* 
ևապաչևԼ^Տ, թկդ^ք էցկ ք,*Հ^ածն, 
նա չուսաւորեսցկ ապա թ ( «յլ փութ սնակի քւ4ւ, 
/յ^յ/Տ^ հալածի 9ի Հկն ք և Հաջա չերես» դի ոլ կաց^ 
ցեն շունչն՝ Հո ջերմապկս պգաւացսնկն որ աո. ած պա֊ 
դատսնացն բուսն հարեալ* Հսնցի նոյնժամայե սնե^ 
բևոյթ և սնյայտ ցօրութբն այ գսնահար եղեաէթ հե^ 
էւաւոր հալածակակթ ^5^* 1 \ՒքաւՒ ^ ցնէրնգութքնս^ 

• 

այլՀ 9ի ձևս հրեշտակաց ցաոյաքքնսն Հալածելոփյաււ ի 
պաաաւիլՀեդ՝ի նոցսնկ, և կարծել պդևսն %ի սուրբ 
հրեշաակո գոլ% կս*եարհա.թէր բացում՝ ինսսՐ աար և 
արութ1ր ք և "չ^երբկՀ ցրկուՁն դիւաց մերձեսցի յսնձն 
հո 9 և աանջ*ձտ »ձ մեբձեսցին *ի յարկս Հո ♦ քի ^քէ*^ 
աակաց թքոց պաաուիրեալկ փոսն հո պահելցրեց* և 
անյայաաբար դամենայն հակաաակԳ•երգործութխն հա֊ 
չածկ 9ի Հկն տ ^Հայթմունս և թնդմանս և իսսշափս 
ձայնից և սանքմանս դիւաց լուիցէք "ք մստուր աղոթիր 
ինամ*սանիցի , այլ ոլ ցսնդիաեսցկ և ոլ ցխորհուրդմե 
մասնեսցկ , այլ ասաացկ աո. ակր ♦ ոլ երկեսրց ևս 9ի 
չարկ ք դի դու. ակր քնդ իս ևս • և որ սորին նմևն են ա֊ 
դոքձԷրե բակթ ւ |է ժամու, այսպիսի փորձութՆց սուդ, յալ 
սայդ և յերկարեալադօթս ստացիր աո. ած է Հ^թկ սպաս 
նայցեն Հեցլ դերն յանկարծօրկն ևրևևալև դարհա.֊ 
րեցուցսնել գթևլ և յափշտակևլ ցմիտս հո , կամ% որ^ 
պկս դադավթ էխասևլ դժար մինս հո9 մի հիանար 9ի նո^ 
ցաԽկ և մի հ*գ տանիր սպաոնալեաց նոցա • Հսնցի ևր^ 
կևցուցաեևն գթևդ փորձել, ևթկ ար դև հհ ուլ ցնիցես 
նոցա % կսսՐ թկ ամենևին Համահեցեր ցնոսա • 
այ ամենակալի (ւ խմբադործի և նախաինամոդի ամե^ 
նևցունց աաաքի կաս յադոթ ելն հո ֆ ընդկր այսպկս ա^րV 
•անարար կաս սսւաիի « որպկս դի թ ադե ալ ցսնսպոյժ 1 
ևրկիւդլ֊ նորա 9 *ի 7ճմնճկ և %ի մժևխկ երկնչել* կամ* թկ 
չիցէ լուևալ \ի տևաոնկ այ ՀումԱկ երկիրիս • և դար֊ 
ձևալյորմկ սարսեն և դոդան ամենայն յերեաաց դո֊ 
րսւթեսն նորա % 

ցա անդիսանալյ 
դևյն 

դի ։ի ժամանակի բաժսնէքն դինթեսնս 
ամարեսցիս օդնութ ի հայցել մսան են 

1 Օք^»| 4 պչնէՈՀյմ« 

□ւցւէւշտճ ե7 ՀյՕՕՀւՀ 
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հաց րու.&անկ ղմարմին և աոյարխնա.թ*քւ ղհո . 

գիմն է նոքևպկս և մտաց հոգևար աղօթթ էն մնոմնգ ։ ||^ 
փարիոապկո , այլմպթսաւորարար աղօթևա 9ի տևղի տա֊ 
քարի ագսթից,որպկս ղի և դու. արդարասցիսյաս/ * Հ ալ 
նացիր չանիձանևլ ա֊մևթ յւղօ/Յէ^ր ^ գուցկ 
գար շք&էրմէ վնայն ^թակէս « աոնէրլ ղաղօթսն 
Հղաղարապէոոն րխրուց թաձտարաց խրատևսցկ գթևգ% 
որպկս ղի սչթոդցէրո պարտաւպւ(*Խ , ճ. ոչ^հանգիպերսցիս 
թողութՆՀ .բանգի մատնէաց , ասկ ակր , ^ ձէո֊ս դահ֊ 
ճացէ ^աացադրէա ղէյարիս մարՏԼայ այաաաիակացման ա֊ 
ղաթից թաց, ղի մի գոսցկ խթևալի րո.ոյ կամ" 9ի մըմ֊^ 
խոյ 1 կամ" 9ի Ճաև2(ոյ% ղրկէոցէրա ղմէրծ շահավաճառ. ա% 

1 է*|է– մէոլսրպկս ղի ու.էՌր*8§ 9ի սրբոցն ադաթ էր^ 
պխչ^փ թ»չ^հակառ.ակկր չարն * որպկս ղի 9ինմին 9ի 

աարածէրչ նորա ղձևոմն յսուխ-ծ . ձևողանալ, և կանգ֊ 
նէրաէ^ 9ի դկպ գաոաիինմն իլր ղճիրանմն աստի և անտի 
9ի վևրայ ևրկաւց թիկանցն ցցևալ ջ*մնսղին • և ոչ֊ կա֊ 
մկր անջաաէրլ^ի նա/անկ 9 մինչև ղձևռմն խոնարհևցուսցկ . 
իսկ նորա ոչ էրրրկթ ղնոսա պիիոէ-հէրաք մինչև ղսովորա^ 
կոն աղաթմն կաաարկր % Ա յսպիսի ինչ֊ ծանևստ, և ար 
9ի գրին ըւևաց, ղէ^ոհամնկ ասէրմ) ար մանոսկ կր հա^ 
սակաւ. և աաւոյգ շնորհի*֊ » մաաւյղա^թրԼ միայնացևալն # 
պ> «ճ^արժ Հայր յան կցօրդա-թֆն . որ դէէ֊խ» ՝Է աէրոիլ 
վիշապի պատաղևալ վնովաւ. և ծամէրալ ղմարմին նորա 
է յևրէրոա նորա ղգայփւէլովյ ոչլ թնչ յխրաց հանդիսիչքն 
դրդա֊կր « կ*նթ էրրցէրալ արդէրօթ իցևս դվարս աարէնէէ֊ 
սացւ. ոց միայնակնցացե , որպկս ասէրն% էրթկ մինչ դէրռ. 
խօոկր ևաւոուցանկր արրւայ կիխկոգորոո ղէրպթարաքն, էմթ 

I Ը*^ է*#» ՛ի արրպքե ապսթևչոփ այնչափ ինշ հակառակեր չարն , 
որպկս ղք> ՛ի նմին ՛ի աարած անել նորա Նձև.ս%՝ ձև անայր և 
կանէէհկր ընդդեմ՝ նորա , և պճիրա/էոն ասաի և անափ ՛ի վեր այ ևրկսսց 
թիկաԽչյԽ էրդեալ ջանացողին . և ոշ կամիր անջ*աոիլ ՛ի նմանի , մինչև 
դձեո.ա»ն խսնարհևյուցանկր * իսկ նորա զձև ոոն ոշղիջսէցանիր՛ մինչև. 
պոովսրակէսԽ աղօթսե կաաարիր . ^րանղի ոշ Էնշ պածդիաիրյաչյհմանի, 
միէնչև յազքմևաշևղև թշնամինՀյո»$ըթից սրբոյն , և փախսաական ևղևաշ 
ոշևո այլ երևիր « ք՚նթևրյեալ իյևո պէէորս աարևնևսաց*.ոց միայնակն֊ 
յրոցն , որպկս ասեն՛ ևթկ մինչգես֊ խօօկր և ոսսոացանկր արրայ ^կաղո֊ 
րոո դևպյբարսն , իմք երկու, և կին կացին աո. սասն որա « քակ նորա անխոս՝֊ 

I Երէ– «ք Գ *Ւհք՝ . 

□ւցւէւշտճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 



713 6ԱՂ&Գ9 
երկու. եկին կացքն աո ոտս նորա « իսկ նորա անխսովա֊ 
բար Ձէացեալ ուՏտեշսփ գտան 1ի վերսց նսցա 9 կարա «&. 

շարժ՝ մինչև դագարաւՏէ եգև հ"քն օրական քսրատուն և 
ադօթիէխ ♦ և ապա եցո/ց գնոսա եպթարչխ ք և պաամեաց 
քիր*& պրր *չ֊դէ"*հֆ* • Լ\ագագս սցըց ա֊րումհ գարձեալ 
ըԽթևրցստ հոգևորական եղբոր, եթկ յաղօթելնորա 
իժ մի եկեալ մերձեցաւ. յոաս նորա ♦ իսկ նորա ոչ յա* 

ոաքեայ խօնարհեպո/ց գձեոսն մինչևւ գսովորական 
ղօթոն՝ կատարեաց, Հև ւշ քքնասետօւ.՝ որ աիրեայքև 
քած աոաւել բոն գինին 9 |^օւր կացցես յագօթսն 
բո ք և ուրացեալգչմնձն բո հանդերձ ամենայն գգացա.^ 
թեամբ 9ի միասմիտ խոր հարդս մպթուրս ։ սւրսւյՏէ 
սրբոք պնդաբար աղօթեչով^յանապատի ասանձիէ/ն 9 դի 
ւայք եկեալ որպկս գնդակ (քեշ* և յ*պն թ օթափեալ 
Լ ընդօմնկին դարձ նալի վերաչ (աստի մինչև յ երկուց 
շաբաթ ուց ամուրս % և ոչ ամենևին կարաբին աո փատր 
մի գիջուցանել գմիսա նորա ՝ի քերմագսքն ագօթիախ որ 
աո ած կր 9 |\յէՅք ուրու.ա& դարձեալածասիրի ագօթից 
քսնամատարոգէ 1 յ անապատ ի անդ ճսքնսարսր հորդերովդ 
հրեշտակաց երկոլց \ի կերաք կացն ալ \ի միջարկին ^ 

նապարհակցևալ ընդ նմա • իսկ նա բնաւ. ոչ նայեցեալ 
ընդնոսա , գի մի գսւցկ ՝ի ըսւագանիչխ գրկևսցի . ^«4, 

գի գմտաւ. ածկր գաոստեըց բանն որ ասկ ♦ ոչ հրեշ^ 

աակբ և ոչ գօրութիաՏտ և ոչ աչլ ինչ պրարած կարԼն 
մեկնել գմեւչ 9ի նիրոխ Հրիստոսի * ասար հրեչ 
տա կաց քինի միայնակեաց 9ի ձեոն ճշմարիտ ագօթից , 

անձկսդով֊ տեսանել գերեսս հօրն ամենակսդի որ յէր^ 
կինս կէ 

\\՝իի***դրեր ամենևին կերպարանս ինչ կամ*ձև* կամ* 
գոյն ընդունեչ յագօթսն 1| փոխանակ 5 հրեշտակ աե~ 

( 

հաթար Յ/Լայևաչ, ասն ելքիդաաա է վերայնպա կայք անշարմ՝Հձչգա֊ 
ղարասՏԼ ևղև հագևաքական խրաաամե և ա^թէփ . և ապա ևյայյ փա 
աա եզրարյե և պաամևայ պիրսն , քանպէ աչ գէակէն գշափ ԷԺԷյն ՝Է 
նևրթոյ աափյ նարա է \\աՀէն և վաան ևղյար աս Սև ձև* եթկ Ն". 
րա էժ է/է եկևաչ մևրձև^ա^. յոաո %*րա • էսկ %ա յաոաքևաչ *չ /**• 

ղձՏրա.ս% մինչև ղսավարական ագօթմև կաաարևայ, ե. ոչէնչ 
Տէեաէէև^աւ. ևգբաչրն այն* աք աէքևայ ղՈծ աասաւձրԼ քան փնքևէ 

I Օք^«1 4 էձամաքաքոպէ* 3 6–^ ^ յան կաք հքեշաակա 
3 ՕրՐ"»է 4 Հևագ.այն ըԽգ»*%ևյւ աևաանևչ« 
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սանէրլյլ կամ* պսրուՀՅ^ս կամ* գգալապկս % գի մի 
գ**֊3հբպորաաար 1 խէչաբախ էղիցէս , ղգայլ փոխանակ 
հովուէ տէսանէլաԼ և էբկրսքագէչսփ թշնամէասցն դի^ 

ւաց • \\կէգբն պատրսձնաց մտաց սնափաո.ութ^ է ք յպս1կ 
շարմէալմտացն* ձեւպէ և կևր պարան օր պարագրէլ փ**ր֊ 
Յկ * գածութրն է գիմս սաացից ♦ Նրքաեիկ էն միստ 9 

որ 1է մամ*աղօթիցն կատարէալամեկէրպուստացաւ 
մպթուր է | քըքանէկ էն միստ 9 որ էմնգթագ աղօթ֊էլաԼ ա֊ 
ոօսւէլ փափպթսւՁէ աո* ած միշտ յանձն յարկ % 

քանիկ էն միստ » որ *Է մամ* աղսթէցն ամնիւթական և* 

անսաացէկչինէ սրբէալ յամէնախկ տ \քքխմնէկ էն միստ9 
որ 9է մամ* աղօթիցն կաաարէալ անգցալութք ստացա*.. 

յէրկրկս » |յրանէլի կ միայնակէաց , որ ամէնէցոմն փա֊ 
րէլի էֆշտ գանձն ունիցի ՝է հոգևոր սն • \քրանէլի կ ^ 

ալնակէաց ք որ գամէնէցսմե փրկսւ.թ1քԽ և գցարգացա֊Տէ 
սրպկս ղանՅքն% ուրափտւ թի. և մտագիւրութքւ ա է սանկ 
և լոկ և խորհի է |)%իախակէաց կ 9 որ յամէնէցունց ան֊ 
իատէալ կ 9ի չար .ղրապմանց 9 և յամէն այն բար էս մէրձ 
կ է ||7\աքնակէաց կ , որ միայն յամէնէցունց անարգ 
գանձն համարի 9 և անվրկպ գանձն տէսանիցկ % |՝ րդ 
պյսպկս աղօթէա աո* ակր 9 միշտ *է բարի գործս պարա֊ 
պծլ և »ձ նուաղէլ *է ոիրո/ն որ աո. ած • յամէն ալն \ի 
ստու.թ և յէրդմՏմեկ և 1ի բարկա֊թ | *ի բաց չէր 9 և 
փափստէա աղօթ էէ9 և գացէս շնորհս է աէասՏնկ % 

|^/7( հոգւով կամիս աղօթ է էշ մի գղթ աաէր 9 և »լ 
ոէնիցիս ւԲաւախուգ դիմադրէլ •թևգ^ 1Է մամ* աղօթից 
լուսաւորութ^ն է Լ^անՅնէա ալ ղսյկտս մարՏեոյգ♦ յայտ 
ևս էղիցի և հոգւոքն յանՅնաոյս֊թ*քա ալ $ Հ^թկ որոտա֊ 
հէսցէս խոստովանս*.թ19 թագաւորէսցէս • նմանապկս 
և վտանգավոր ագթատութտարէալ֊ գոհ ութի ։ |)*^ 
անգոմնէր հրա մար էլով֊ գչդրուատէալ աղթատու թ*Էրն և 
ղնէղութիւն ղնիւթս աղօթ իմն տ \\*էՀնորդէսցէն Հ>է*լ 
մարՅ&ասորական աէւարքքնութրր աո. անձնաւորակտմնս * 9 
և էմնձնա*.որակաէտն աո. հոգևորականսն 9 և սպթա աո* 
էմԱնիւթ և կական գիտութրն % ցոլշ^ չէր աղօթէչոփ 
լՏպդկմ* խսրհքգոց > էթկ դիլրաւ ղօղէսցէն, էքմկ ուս֊ 

1 Օքք^*1 4 ր"Ըֆ1,արա,ր 9 3 8#րյ,Ն–,է*Ն ***• ա1եձնաա.19րակա% 
% յձ«*;ք փորձկ 4 4 ղհէ$էէևէքրակա%է» ևս աո. ա%%ի$.թ • 

ւ*– ՚ք» • էր»– ^ տ 
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սփ պյս եպև ♦ *կI գուցկ գարանուձՏ կրեսցես, և պատ֊ 
րեալ հատովսցես սՏնձինգ Տխաս ֆ 

Լ\որմաաՐ դևթ սաորագրեսցեն Հէէրզ֊ խորհուրդս և 
գարձեալ գրգեն որպկս &կ աղոթել ըեգգկմ՝ 
նոցա կամ՝ հակառակել որբ կամա/ւ երբկբ տեղի տոն 9 
արպկա պի պատրեալ հսրսրաասցիս յա պագս որպկս 
թկ աղոթխր սրբովթ երկեցա֊ցեր • |^է աղոթես յԽէէ֊ 
գկաՐ ախտից կամ՝ գիւաց% որբ մրցին լ&տգ յհՒա 
պասացեաըէն • հալածեցից պթշնամիս իմ՝. և հասից նս֊ 
ցա> և պլ դարձ այց ՝ի նոցանկ մինչև սպառեցից Հասա է 
|հլ ՀԸ*յս *ե 7^ Համա, աոասցես, բապովմ՝ խոնարհով֊ 
թեամբ պաեձնգ սպառապքքեեալ ընգգկմ՝ հակառակոր֊ 
գաց » \)՝ի կարծեր ստանալ պաոյպբիեովթքս% եթկ ոլ 
ցմարմթն ևցարիւն վասննորա Յճսկատամարտիցես • 
պի պարտ կ մինչև. *ի մահ հակառակ կալմեպացն քա֊ 
նա բար և անպարսավապկս ըստ ածասխոյն աո. ստերը է 
|,՝^է օքռ.ւո քթէցէս արոց և %էաս(զևս պաեձնգ, ար֊ 
պկս պի արհամարեալ աս իցե ս (քել կամ՝՝ գործ իցե ա սոգի֊ 
րասք 9 ցրա֊իցես չարխն պբարիպբ հաւաբեալսն • վ>ա*նպի 
գխոողովթր կ և աչս չար դխ.ացն 9 վասն որոյ պգուշա֊ 
նալ արժան կ մտավորաբար է *՝^%րդաքեաց գխ֊ացե միշտ 
ասվե կայք իր հոգալով պիաձրգ բացակացցէրս 9ի նոցա 4՚ա^ 
աասսյու֊թէն որսացեալի կորա.աո » |* քիշերի խոյովեցով֊ 
ցասեէլաեձամքտ (մեղրեն պհոգևոր ական վարգաալեան 
•սմենասչար գևբն, և 9ի աուրնիեասն 9ի ձեռն մարգկաե 9ի 
նեղու թիս և 9ի ղրպասրտովթքս և 9ի վտանգս արկսինե՝֊ 
էՕ՚Լ՝ 1171 հրաժարեր ի թափչաց♦ պի թկպկտ և կոփեալ 
ցեն կսխևլովյ և ձգելով ՛բերեն 9 այլ սակայն սպբգբ ա֊ 
ռաւել պայծառանան 9ի ակր հոգևորական հանգեր^ 
ձիւ. է | կէսվհետև ոշ հրաժարեցեր յա (ոտից 9 այլ միտոբ 
տո հակառակ երե 2էշմարտսվթ եամն և առար(քնովթ1ր % ոլ 
գտցես խունկ ասնուշութեան 9ի սրտի բովմ՝» 

I ՀԼօ/3^ սՏնձկայ որ փոփոխեաէ կ յաստեացս և ըպ֊ 
վարս յերկքխս անի հանապալ ոլ միայն սոսկ բասնիւ. 9 

այլ և գործով հրեշտակային 1 և գի տ ութի ածագոյն • 
Հ\թկ միայն 9ի գժուարակրութ 1ն յ(յեսցես զդաաոա֊ 
լորն որպկս ահավոր և անաչառ պո(ըվ* ոլևս ույտար ծա֊ 

| Օքք*Ն»յ 4 հքևշաակա»յէւ% ա*աո».աձաքևագ*յԽ % 
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ա.աք1րլ տեաոն ահիւ. և յնծալաս*սիի նսրա երկիլյլխ. • * 

պայս պիտսայես պի և հոգևորականդ թերևսյուրախու֊ 
թիլն աոօսւելևս դոպութքԼ պարտ ե սրսշաել պարտ֊ 
րէշև ած $ ||Նա^ ( այր որ /առաք տոն պկաաարեալ 
ապաշխարության ՛ի թայ եկայ ՛ի տրտմոգակսն սգոյ մե֊ 
Ղ^ՅՆ֊թ^Ց • ^ "ր հթՊէէ յաւիաենիյ որպես դատ ե ալ ՚ի 
աեաոնե *ի խոստովանու թ իլն փութայաւ % ||^ »/եպգր 
ըմլսւնեալ ե և բարկութքԼ ք և համարձակի սնպատկա*ա. 
ձգիլ ՛ի գիտութք»ածայքն կա է/այն և կամ* յաննիւթ ա֊ 
կան աղօթս յ ածայքն խորհուրդն , ասխպիսքն լնգան ի 
պաո.պրելական սասան և պչքտսնգն և պդատապարտու% 

թիլմն • վասն այսորիկ ասե • պարտի ամնձքն դնել 
վասն հրեշտակայ այ, և պատկաոանս և պխոնարհութի 
վայելչաբար անել յաղօթսն այ* \\րպես աչայաւի ոլ 
ե օգուտ յօր հասարակ , և յ»չյժ ք ահա/ի արեգական տե֊ 
սիլ յ^րկաթ և՜ աււանյ րօղըյ * նոխպես ախ տա 
պիղծ մւոայ ♦ որ ըստ հոգւոյ և ճշմարտու թ ե ահավոր և 
գերապսնյ յաղօթիյ սպասաւորութի ամենևին օգտի 
ինչ֊ ոլ9 »ԱքԼ սսւաւել ՛ի յասուՏե պարթույսնե պածու֊ 
թիմԱն * Հչթե սր քխծայիւ մաաեաւ ՛ի սե»լան անդ՛ ոլ 
ընկալաւ սնկարօսն և սնաչաոն մինչև, հաշտ ե յա ւ ընդ 
մերձաւորին իւրոյ տրտմեյեըյյ աո. նա 9 տես ձրշափ պա֊ 
հըստեան պկպր են և լնտրութ 1ր9 որպես պի ընդունելի 
չիյուր այ խուէմլ իմձնաչի սեղանոխ • 

||^ ուրախանալր ի նիւ թ ականս և մի ՛ի փաո.ս սոյա • 

ապա թե ՈԼ ծ֊ս ՛ի թիկանս րո 9 այլ յերեսս հարյեն 
մեղաւոըր , գի եգիյիս նոյա ուրախութքւ ՛ի ժամ* աղօ֊ 
թխթ ձգե ալ և. պատրեալ ՛ի նոյամնէքն ՛ի խորհուրէրս 
տար օրենս է աղօթս խնդրելով^ աղօթս գտյեն • 

րսնպի աղօթր պգուշաչի են , թե և այլքնլ ևս հետևես֊ 
յին բարի գործր 9 որ նւ պարտ ե միշտ ՚ճնպել* ||րպես 
ամենաքն պչյ այ ութ էրյ լաւագոյն՛ տեսանելիը են , նոյն֊ 
պես ե֊ ամենայն աէւպրքնութեյ աղօթր էրն վերա գոյն % 
ք&>&հ գ*վեստ ոլեթե րանակութֆն ե % *ք/լո(*ա֊ 
կութիւէն • և. գալս յայտ աոնեն նորքն ելեալթ ի տա֊ 
ձճսրե կալ յաղօթս • և դարձեալ Ղոլ՝& յ որ ժամ* յա֊ 
ղօթս կայյեր ք մի չթ*իր շատախօսր • և որ քնլ նոյնպի֊ 
սիր պհետ ասա յան * Լ^որրսն ՛ի հա մե մատ ու թ քս է/ար֊ 
*ցք հպւէս > է է/իպր րո ՛ի վայելչականս յ արկ ի էխ շըիա֊ 

0ւցւէ՚ւ26ճ ե7 Օօօ^1ջ 



716 8ԱՂ.ԱԳ8 Ա/ԼՕ0>|>8 

հաքթւ ,*լէ« Լրբևթ յաէրդէապօթձքէ աէրսԼալ, ա/լդև*. 
ևս հևէւի կ *ի տէրԵ ևքքաեէկ սարա ՚Յճմեապարհ * 
պի յ*Չ^այ՝ կ">ցհաւ.յաւ^Թհյլ– &Ւ* 
պապա ամևնաք.ն ա-րախա.(3–խ%, յայէւժաէՐ շէշմարտապկ* 
կրևալ ևս ղսա֊րր ադօթսն՝ որ 9ի փառս ամևնասուրր ևր^ 
րարդա.(3&% կաաաւրէ այժմ՝ և. մֆշա և. յ*ա.Էաէրաքեայա֊ 
է-ԷաէքսԷպ . ամՀխէ 

<3»1& 

►ՐԱՏ ԴԻՏԱՆԻ* 

1^ԱԻ Կ յստակ խորհրդովդ ննջել, յէաՆ սվպի Ւ^֊ 
հըրդսվ֊ աղօթս մատուցանևչ^ և. վարձս ոչ֊ աոՏապյ 
(ձև սխաըմնս գիտևս ղևղրօրն , խրատևա գնա և. յանդիա 
մանևա • և(ձկ չանսայ <թևղ, խոբշևսքիր 9ինմանև • և. է. 

թկ պաքդ չաոնևս , հաղորդ ևս չարևաց նորա , և ոչ^ ա.֊ 
նքա սէր ընդ նմա« *|\անպի ևթև վասն այ արտմևցո*֊^ 
ցանևս ղևղրայրն , մի խիղճ՛ պահնր ♦ այլևթկ փան նահ, 
խասնձու., ևրկէր յայնժամ՝• որ վայն այ կամք %ըք֊ 
նևէյ յածասիրացն ոևսանիցի ղօրքնակն և ղարաոշա2քն « 

|*ստոև ած սակրն խր կամացն որպէրք (ձշնամւյռյ ղդա֊շա^ 
նայ է \Հ*խևա ղմարմքնդ ն և ղու. (ձի. և ղչքիրտդ ևրկխւղիմն 
այ, պէ անևրկխպ^ ձցխ , ||լ> պթրկիլղածն աք սէրկ , սի֊ 
րոյ արձան կաևգնկ աու ած 9 և անհաշտ (ձքնամա֊քձ իմն 
աո. սատանայ » ՝ սևը և ղևրկիէ-ղ֊ րւեա֊թխն արա ^ևղ֊9 
որ ընդ վայր չաշխատիս * (|րչափ գրկիս և նևղիս և համԼ 
րևրևս 9 անապական գանձ դասնևս պատրաաոևալրևգ. 
յևրկքքնս ♦ ապա (ձկ արանք ևս և նևղասրաիս 9 ընդ *խքքԸ 
դատէս և֊ անվարձ ևչսնևս • *ք ատէը չարչարսնգ^ր 
^|\ն^ և համբևրևա վասն նորա 9 ղի (ձ ադաւորևսցևս 
անանց րարուձրցն % անքողն թևրահաա֊աա և » ղի աըր^ 
աոէնջն (3 ևրահաւ աաու. (ձ և նշանակ և • ղի ոչ֊հաՆաաայ 
(ձև դատաստան կայ և հատու.ցուՏն $ և(3և դրս¬ 
ևս պաաճաո. չարխն 9 արտպթրյ յևր սրթսւքձևն մինչև. աա 
ոողքասցիս • և ևթև <յ/Լ Ղթ և » փախիր *ի արանք ողէքն % 

* փ«է*–4 ե |ք| **քք «*ք յ*քք. 
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հոգևոր առաջնորդն ածայքն հուր կ • պապականա^ 
քար ախտն ագյրկ , և ղգիջութի ցամպթևցուցանկ , Հև (րօ, 
նաւորակսն հսնգիսիւ վարձկ որպկս պոսկի ի թաիս» Հւ 
սնաղա սրբութբ դեղրարս այ ընծպյկ « Հև (ծտե ըաո հա֊ 
ւաաարիմ՝ ծառպյքն թագաւորկ 9ի տասն ^աղա^ 
թաց * ^ անընտրալ առաքնպւդն 9ի 
ցկ9 և ՝ի յ**֊ղ*Փ& էարտակկ » ^ "/ոյք աեղին ղատեյու^ 
թիլնն գնկ Հւ յատեյութ Ն տեղին դսկր յ և խառնափըն^ 
գար կենգթ ղեղյւարմե անվաստակ աունկ • «յւ ^ քա% 
րսւքմն 9ի հանգստեան կայ, ձմեռն 9ի սովու և ի սառ^ 
նամանեաց սատակի $ ||^ւ աստ ղմարմթեն փափկացա.ցա^ 
նկ ք ^ յաւիտենակսն հանգիստն սլկար կ մսանելչ ^սլ 
դաանգեա սիրսվ% սպօթեա յուսով9 աշխատնա հաւա^ 
սավյ և. պայծառացիր յերկնաւոր հարսանիսն • ()խնլ 
խորհս որ տայ ած , ^ պկտս կարօտելոց սպասալ 
ւորեա պայն • ^ շնորհքն ագըերասցքն % և. գոլ. փաայա^ 
ւորեսցիս • 

(^ւօՏրասք մարՅնասկր խաշի նման կ 9 և *ի ծովացեալ 
մեգացն հեղձնու % \^եղծաւոր կրմնաւոր պարտակ կ սա^ 
աանայի » իւրեաւ անելով պսատանայ » | %*րտասաւվ> 
լսւացսւԱն կ մեղաց , Հւ յոգւոց հանել ասրսշխարսւթք տ 
|*ք9ա «ք ղա մեն այն ժամանակս կենաց իւրոց կրձնաւո^ 
րակսՏն հանգիս իւ սնցսւցեալկ 9ի սուգ և. 9ի արտմու^ 
թիլն | ն» *ԸէքսՓսի պերանական փառմն ոլ ժառանգես^ 
ցկ • ^ նմա ամենայն փառս երանականս պաարասաեալլ 
քսձ ^ ժաոանգսւթիւն նսրա % 

| յրաղափորձութի թաղում՝ պատճառս ունի 9 թԱնեա 
Հև ^ *1Էը*Հէ հասիք • եթկ դու ես պատճառ յաճախ կե^ 
րակրեըՎ և. պարարտ 9 և. 9ի խորհրգոցգ թոյլ տարյյն # 
արտպթոյ չեր սրբութէ– մինչև աուողՀասցիս ։ |* մարէ&ա^ 
կան պկտսն արգել ղսաղյէոմն % ||^աեա.ք կրմնաւոր թկ^ 
պկտ և պերկինս թսնայ 9 մի մտաներ • թկպկտ և հՀԺլ֊ 
աակի վարս անի 9 ւ^( հաւատար որ ըեգ հնաղանգոլթքԼ 
չկ % ||^ւ գեղբւայրն տես անկ և տրտում՝ կայ, յադթեալ 
կ նա 9ի կեղծաւորութ*կն է | առանձին նստի և ղու արթ 
կայ 9 գերեալ կ 9ի սատանայկ ւ 4|աշ»ա 4 կրմնաւ «ք/*» 
տրտում՝ և տխուր կալ իբրև սգաւոր այ • ^<ւք «քք քւ. 
ւարթ կայ և ծագը արձակկ 9 ^ րարձեալ նա ղխաչն 
Տ^Հթի • | Հերաէտ մեր հոտեսղեն 9ի պահոց9 և յեպատ մեր 
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յնդարմտցէալ *ի սաղմոոէրգութ՞կ • և ա ծծ ինդբկ% 
"մսիվը , սցս խտԽ գսկր , գխւնարհութփ . և շրթամբը 

սիրէվը յած , և 9ի դուր աշխատ իմը ւ Օ ^յօժարութխն 
արգևկ, թկպկտ և բարև գործ ու թի Հցկ, է գՀ^նագան֊ 
դութք հաատատէա « ազարտ կրոԽաւորի ի զթօսանս 
էյսնէլյնդ մար կամ* քնդ , և ոչ֊ հտց ույոէլանդ , 
և ալ համբուրէլ պարտ կ քւ%ք ք*»«/՝ գթՀ/ր» ^ «է^֊ 
ա&ձ մէրձ անպատշաճաբար , «քլ ամոթ խտծութքԼ իբր 
քնդ օտարի + վասնզի կր անարոր ու. թ իւե կ կարգ սրբութե 
և. պարկէշտութէան » 

ր/ք* -Ք" %՛ Լ յ*ր*1–էաՐ ցաաԵա. խ*րհ*պադ 
❁ըո9 դաւ. սաա% թկ չունխՐ աիրտ ար ցասնում\ \|րօեա 
*–պ» ^ ցասկոտ կ , /ծ դիւահարէալ կ ♦ արտոտոյ լիցի 
սրբութէց մինչև, ասայքասցի ւ |#\/3է չանիս ադօթը հա֊ 
քևար 9 ստացիր ազօթը մարմնաւոր » և տայ »ծ 
ղօթը հոգևոր % *Հբսխ էըան գմխսբսն ժաաՐ սպօթխխ 
գարթուցևալ յուսաւորէսցկ խորհուրդ\ըդ ♦ 
հացիր պայ , չէն վտանգ • ադօթը սնբադձանը գկն էն 
վ*ո 9 նևտաձգութի յնդդկաՐ սատանայական նէտաձգաւ֊ 
թէս&ն և խաբ կութ էրն ւ ^() սատանայի նէտաձգութիքն 
տէս որպիսի խորհուրդը էն ա Օէ պարտ կրօնաւորքն 
գիւր օէնդէսն աէղիս տէսսնէլյւ \կրհնաւոր յորժամ% 
վախճանի 9 էթկ հարկաւոր զգէստ իցկ 9 գախ չկ պարտ 
կրօնաւորացն տսնևլ, այլ յադթատսն տալչ գի յան ար֊ 
մսնա համար է ալ կ % Օէ աբորտ կրմեաւարին մաեկանց 
կէնակից վնևլ, և ալ պգևղ նոցա տէոանէլ• աբորտ 
կրնաւ որին, կանաչս յուխտ մտսնէլ9 և սպաթ էլ 
քնդ նոսա բնաւ չկ աբորտ կրօեէսւորին « է^խրմամ՝ 9ի խո֊ 

• զւրհ^Գ հք •1 յ*րմա,ր “՚"*՝ ձ"*–– 

^«/*• • \յՈ*խ .թան ղմի ա թան ժամ՝ աղօթիաքն պարթուֆե ալ լուօաւորեա 
պխորհուրպպ. ք.ոհանաչօվ֊ դՏՈյ և ադօթելոԼ աո. նա. ղի "1^ 
4% Հ^լ4 նեաաձգոլթիըեգղեմ աոաանայի , որպկո և ոաաաԼայխ նե֊ 
աաձէէոա-ԹկթԽ պկոպկո խորհուրդ են է պարա կրօնաւ*որի *ի վթա– 
պպթ մաանել սովորութքI ։ պարա կրօնաւորին է/ննգական «մր. 
ք|ծ աե սահել փափադմամբ ւ յորժամ* վախճան է , ^րան 
ղհարկաւոր ղյեսաիկն (\աՏ սլկաս*) աւելի խել ունի , *•*/> ^ է«ր* 
կրժեաւորայն աոձուլ, այլ յաղյաաո պարա և աալ, գէ յան ար ^ 
ժանո համարեր ալ կ տ ()^4« ախորժելիին շխ ուաելի կրօնաւորաչլ խըս֊ 
աակրօնիյ է նոյնպկս և յանկաչքե շխ ղյէենլէ » ^4 պարա կրօնաւորի «*. 
կաաարի մանկաևշ կենակքյ շինել.* պարա կր&աւորֆն յուխա 
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սէեգ/խ մահի2ք եչան իցես , համար եա թե ի գերեզմանս 
ֆթեր 9 |()^ ղթաևս և ղիտորհ ուրդս որ սնոտիս չխթա^ 
նաև , և. բևեոեա գթեէլ յերկեղն այ ք և ած ղմտաւ ղթրն 
դատաստանին է Հ^ւ սիսայքքն օդ ատ դրացուցաևե *Աքո֊ 
րեան է և սատանայի փորձութ*(տ ղառպրինութ իլն է 

|| %անուկ կրմևաւոր օր ոչ֊ կ աո. ոտս ծերոց 9 աևիաև 
որս ե սատանայի ւ 11^անկագոյն դահանայի մի սանր ըզ^ 
խորհուրդս րո ծածուկ , ղի մահ ե նօրա է ||քէ %իլ(* կամսև 
պաշտէք • չէյ***ըե ստան$սլ֊ ղերկեղև այ « \կրմնաւոր ուրա֊ 
խամիտ դև ծ ^ և սա էյի » է| ա տան այ պատերազմասեր 
ե ւ փախիր *ի ման կանց • ղի որ ի նոչյսՏևկ հարուածր ծ » 
չարագօյն ե րան ղթոյնս սատանայի տ 11 * ի տրտմեցուցա ^ 
ներ ղպթ , և մի տրտմիր յումեթե « ||^ բարկանար աշա^ 
կերտի մեղուցեչշյ 9 ղի հիւաևդև ու յՒ՝–ր Կ ամա էխ 
հիւանդաեայ * ղբաղմութ ի ախտից ղարթ ուցա^ 
նկ և ղերկեղև այ հաչած ե * ||^ սիրեր զյ աղումն կե± 
րակրյոց • ապա թե ՈՀ ղմարավքնդ րազստ պղծու թէշի֊ 
նեցեր՝ ամրոց սատանայի « |)^ սիրեր ղեղյւայրն կեղծա^ 
լորու թ չէ կամ* դատարկութբԼ կամ* պատ ու ական հասև^ 
դերձիւն , ղի մի շլ\|այենին մառանդ եսցես ղեղրւպյրա^ 
սպանումի յեղյւ օրէն • և պարտ ե հան ապա տլ մեոա/էեչէ 
Ոք ղինյխ այ տայ 9 չունի կամս աոանձին # ածս իր ու թՀկ 
յաևդիմէմևել ղեղյւայրև առանձինն % թոյնաթափ 
լքխել յ եղբայրն խրատ ու պատճաոաևէտ % () վեր սև կա^ 
կուղ գեղոր բժշկեա ք և ղախտև բ ար ե գործ ութի » 
խ ատ ու թի համբերութբ առանց պսակի ոչ֊ չինի ւ 

կմԽա\Ձ «/աս$նելէ և անգ աղօթս աաւնեշ֊« Հյրիկունն յորժաւէ *ի «քաա 
հի2Հս ե չանես • • դյչորեանն , նոյնպկս և փորձող դա/լպրինո^քձքն տ 
Աաևուկ կրՀեաւոր որ ոչ կ հանապազ֊ աո. ոաս ձ երոզ • • ասեր 

գծածս «–կոն հո , դի «/ահ կ %մա « ք\ր դի*֊ր կամսԱ արասցե • • էւ սա՜ 
աանէՈյ պաաերադմասեր կ (|*^ պատերադմակիյ ե) • • չարա գոյն ևն 
4*"ն ղթոյնս իժիԱք . . Աք բարկանար ևղրօր մեղոսյելոյ . . Աք "էրեր 
յագուրգ կերակրող կամ՝ րվպևլևաչյ • ապա թկ ոչ պմ՝աբմք1ւգ. Հադպթ 
«պոոՀեկոյլթՆ շինես՝ աւ/րսյ սաաանայի ւ Աք1 սիրեր դեղբայրն փափուկ 
կերակրոէէթ կամ* րվպեչեհթ կամ* պա աո սա կան հան գեր ձի ւ կամ* գա^ 
«ոարկոսթթ է դի ւ/ի դ\\ս$յենին ժաէւստնգեսյյես «/արգասպանութք (|*/ 
«/Տորգ սպանողի) « %արա կ հանապազլ է/եււանել յեզրօրկն դրկանդթ և 
նեղսւթթ և վշադթ • • \Հթ«աոսածսիրութիւն Հր աո. անձին յ անգիմանել» 
բսթյց (ձոսնաթափ շքնելյեդրայրն խրաաու պաա7/ա«ւանգր աաելութե 
նշանակ կ * Ա յյլ քվերն կակուղ գեւլաԼ բժշկկ և դախան բարեգործ ու֊ 
թեաէ/բ մարրհ . դի աշ/սա աոսքձիսն գոհոէվձթ ա«ւան«յ պսակի ոչ §թփ * 
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\^ր%ճոսւ.որ պքքնալ տսսխքակսքն կ դիւաց • |||ւ մար,֊ 

Ձ&աւոր ը**չէ$ ցամնկէս/ , պոսՂնկութէ ցանկաք % ^ ^ 
Հայդ/ս չես յասաքնսրվն) միբնակիր ընդնմա • ||4 վածա 
այ հալածիս 9 մի խիղճ՝ պահեր* ախորժամ* աղջքժեա % 
ինդրեա դխորհուրդդ յ>ո յայ , |ւ ապա սպօ(ժեսչքես « 
Հյթկ քժլնամւոյն չաղօթես, լաւագոյն կ և »լ 
ղօթել* |^/34 տոնուս ինշ յա.մերկ 9 յաւելյլես քի սս֊ 
վորակսն ազօթյ/ե * Օա«ծէլ ոդսրմսւթ^ք ոչ֊ կ ասեպա^ 
տուհաս • յ այնժամ՝ լինիս դու. որպկս ղայն% որ 9ի ըկՆ 
իքն դրևն • յքքնչյքն ժողովքն , և. հրեշտակը 9ի ըաշ^ 
խելե % \քքժկ ամենայն եպըյարբն հիւսնդու թէգ֊յև– 
տել »ձ 5ալ^ր 9 ^ մք^Էս առաջնորդ • պսն արժանս% 
ըստ պիտոյից ոլ յանդիմանես , <ք( (քնիր վարդապետ • դի 
ղվարդապեսն ըաքասիրտ* սսւրր վոլտն առնեն * ^^%ադըր 
կ մեղը » *Հ/լ ախտայյեալ մարդոյն քինաս կ * ( 
կ խրատ • բայց որ պդկմսն յար և մա. տս կ հ աս տատեալ 
նմա անօգուտ կ « Հ\ֆոՆարհութլԼ և յուսովհնսպչմնդել 
և. դիտուքԺքԼ աշխատել կատարելս*–(ժՀք ե » և. առսվնսր^, 
դին սիրով ընդունել և ցաւակցոլթքԼ հոգալ աղատսլ^ 
իժ իմն կ % \րսմՏսպաշտու(ժքւ և լ&*չասիրութ*ք լծակցութք 
անի9ի կռապաշտութ եսն • )՝Հը>թը 9ի սուրը որակ դագա՝֊ 
տարազի փր կութ իմն գործկ է 

Ե*– կրօեաս֊ար պ2Ռ>*գ աաաքեքակաե կ գփա.այւ խ. ար մարՅէակա՚Ն 
ՇՒԺձ յանէայ • պ*"ձկ"*֊Թք՚՝ձ Կ եմա. գի գկր աա. րիչաակրե մաղավ/քե . 
գի աա.ր & ք * Ե4֊ *»*• աեաաայա».անաե 
ժագսվք*Խ • Հ «*«.|է աձեըԽչասկր աղ^աաո^թէ^Խ , «ձք. 4 աս&եայե պարթ 
հրէշաակաց. պէ և ՝է ր~շխևլե ըէչէյ վաղվաղակէ ժոպավէէ, հրԱշաակքա 
\յթկ ամևնայ՚Խ եզթարյ% հէ.աԽղ.է.թք.շ կ յալ. , Հէ /քեէր աա-աԼ. 
՛Խորգ, ւ ^4. եթկ գաեարժաաԽտ/Խ ըաա պիաէայիյ "Լյա%գֆյա%և*, ՀՏ 
փարգապևա . գՀարգապեաե Հաքաաիրա՝ աա*.րր վ~րրե աս%ե% ւ 
Հր էՏԼգրԽ , ^ ախաայեալ մարՅԼոյ էքԽաս կէ Հ^յսպկա փգյաակար Հր 
խրաան և յաՆգխէաե». |ս^ ^ գգկմաե •• 4 յաւակյաւթթ հա֊ 
գալ ագաաաա֊թք կա \\յլ եթկ Հաքայայա շիա յաաաքնարդև# Հ6 ^ 
րԽգ%է/աւ |ս#Հ էէաօն էՕյ հալան է» է Հ1 պահեր ա 0*արժաաՐ 
ագօթեա է խնգրեա գխորհոա֊րգգ և ապա աազքաաեաա էւ 4^Հ թշեասՐ֊ 
ա.այ% չապջթեա արպկա ապա լաէ֊ադաքԽ կ չադրթեչէ « ի«է 4^Հր 
աաճաւ. ս ինչ յասմհթկ ,յասել ՛է աավարակաե ագշթաե • ^ 4աՀապաշ^ 
աոէվԺե և րեչաաիրասթյւ լնակիյ կ կա.ապաշաոուքժե է <Հյթ%ա աեաաեկֆ 
ար գթւչան աակ ւ \շզրայրասկր կրօԽա$.ար ապէէակյաավԺք ա*Հեէ աս. «^1ր> 

քժրգ ամասր կ աշխաաա*.(ժք§Խ և աեգքաոէ ագսքՅէթե » Ա(«^է 
> •••«■IV ^ ղպաաարԼգէ փրկաԱՅՀաձ գարնկ * ք^» ^^7 Հր սանաւլ 
ինչ յոա-Աերկ # շ«^ յար, աա. ^|Ար. \յթկ քսԽգրկ պր 9ի ^ 4 ք։<»«. ա>«, 
գ.ահայֆր գԽյ, գի ասա*.ել շահեյար յաե գեա « 
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«V ^7ք*ք հէթՉաէ1ա% Կք&աւքաւ^, 
թխՏւ աշէաաա֊թ$Խ կ և աճպրսսլ ադօթթև * Օփք/և, 
աաս նա սմրսաևկ 9 ար ||Տշ4ւ աակ % Հյպթյայրասկր կրօնա֊ 
Աքք ադյակյաւվմք ամևի աաւ ւ|^։ (.) արսյծաասւթֆ ա֊ 
չայ շըայսւ֊յաևկ ծալքս , և ղսրսրծանս կրօնասսրթև ըևդոԼ^ 
նծյաւթք մաևկանայ ա |^Աադադաակր կրօևաւ պքն պապ ծա*. 
ք*»հ կ ծդյ^րսէրսւքմէր % (|լւ դծդթյայրև ՝ի մարՅ&ակաև 
կծրակաապձա դրկկ* չխ յսծէկայաղ այ սքրպև Լ սծղսհդյև • 
||ւ<&»է1քք պա իկթխ. ննք1կ 9 րարկայաւյամեկ քած • ք |ք 
ախա ա-նքա քծադ ծդյւօրև ք դաշևաա֊աղաքա ըևդ աաաաԽայէ » ք |ք» 
փ~–թայ աաՏաւլթևչսյաւմկթկ ք չաձփ յայս աա.\\*Հթ% 
թկ ԷՏպրկ ատքի ^<ծ և դա. ասա նաԹա , գահայքր կապ ք դե 
գա. աաաւծլ շահ և յար հհ*Տա քևա > աապրքԽաւքգ 
4. քքլկ քիաա֊թՀա* )|քոձ«ււ«ք ար ՝քա «աւգ մաաեկ և. է 
խաշ^ ծչծսդլ րևդ *(>>^ > և ծէծապէ և պայար7ճմևպյ %Հ*1ր* 
Գ Պք “4։ փ& ^4լ ար ծքածաղէթդ. չաանաւս 9քա 
*ֆա քմարդարկթ, րաևն ար աակ% չայի դամծնաթ դֆա 
չէր– դ ահա*հխքխէէ զհայ աւաւլ& հրամայծայ ,թըր^ 
աաթմաօ աւածէ % և պա. ակծանաո. օա *նավ ԼաաԱաա էսևօաւ֊ 
յ*մևծԱ և. դյաւէա^^կծս^ ժաո֊աՒգծ^ . 

Հյ>աքՅ–աքևաաալԽ ա*Րսակ արկծալկ կենաց յ>սյ ք և պայև 
յաւօթ և հծծսւթքԼա և դաս. դհապարամծայ արև աո.աևյ 
յաա֊ոյ կամքա ասա/ևաղյ է)Հ**հ &*ևթարէ ^ է**Ղ ^9 
ասան հէսմՏարծալկ ք և. դալ. գաաարկաւքմյԼ կամքս ժա^ 
ԴՐ^Ւլ. դաևաևյ րարքոէև ր աշխաածքոյև հրամայծայ 
դհաևդքաոաև ք և աչ֊ սրդԽապարար մարՅևասԷրայև % 11*/1 
յյծփր ծսպրոսծաւ. և կաաակծրդակ 9 դէ մի մաայաևգծսա 
յծս պշմևաԶսհ §աքէ և դէյրճծլ^ ատամաևյև • |)^ խաոներ 
շծ*դ յս/ևդքսքս/ևսւՀմէր դրսարկուէՅ^քՀ դէ մի 9ի յասմՍևէքև 

Մք &Գրէր ք$~*՚էր*–0ք է*ր»է»յ • դպ֊յ*աո–”*&Հ աՀՀֆ 
շչայու.շա%Է հուխ , 4 պ4գարհանո կքո&աէ֊որայ աո. «քԱ1* թի 
էՈա%կա%յ է (վ, ղեղքւայր% ՝ֆ կԽրակրզԽ դշկկ, չխ յրձկպո 
նագյփաԽպաճաքէէ \*ապապաակք» կթ&աա*քձ պայեա*. քաՀ հ ևպյապրա., 
&ևա*%։ կ/»ՀԽա*.»ր ար /*եթֆա.\%ջխ է թարկայ**Հյա%կ ք*ծ– 4 էֆաւ֊պփ 
ըխգ Աաաահայֆ ւ(կւ *խա *ա.նֆ ըխպ. ըԽկևրքձ ։ գաշԽաա^ր խ աաաաեայֆ % 
Ս^է խ աւ-էամբ 4 այլհ աա.աքթֆնէէւթֆա.% * քակ դու. կրձէաա֊ 
*–*ր ք<րէ և ՛Է «Ոք. <Տ.ևալ և ՛Է խաչ՜ ևւէ“%– շՒգ եէ^ապխէ Լ 
ղ.*–արթաեա. • թչ֊ ը$և. .ր աաէտ% վայ որ էրիձա*Փրգ • ւ»լ աաե... 
՛Է ր*րր–քէ^ ւ«<*> «ր ««»յ* է~տԷյ գԷէՒր Գ *~հէ*“ 
ԷՀ՝ ՀՀհյ ա ա.ո*.ր% ՀՀաէաՀքտ Հրամայի ա*յ ու.աել, 4 դու. պկևա\ոյՓւֆա 

^օՀ կա»յֆո ՀքաՈևՈ&դխլէ 
Ղ 46 
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կամ* քի տրփոմէո՝ւթ%ն քխկղ/էփպի հիփյս&դափյէախ ♦ 
գի բ^իշքխբմշկկ է Լոչ֊էթկ գցաւան յաւծյա. . դայէա֊ 
կըԽ անոՆցսԽկ | Հև «չ էթկ սգաատա րնկ1րնսւ. $ ^^յագկս 
Հև հոգևոր առաքքնորդին ցաւակցու թի պարտ կ բմշկէլ 
զհիւ.անդացէաըքն » 

■” * ^բոհաեքէա գայոաԶոող բազադւ չարակէրա֊թէէակւ» Հև 
գխսսրաքմի սրտիդ կփակդէա ստնա.թբ 9 և. քք^օւ/Յ^ւէ 
աԶսրՏփոյդ ցփսմպթէցո աշխաաա֊քմբ • ապա կարԽս բաա^ 
%ալ գխաչն ^|\՚^ 4. գէգթյպսն շահէլչ (|սա գաիրա ՀԱ 
«իքէլ –րպկ» քմարմինդ է ագխպկա աիրէա արպկա 
գհթսրագռոո էո^սպյր » «ք» «^ւձ էէաև է է ^ քք4» 

շքխոէ-ածն յի%թն կ հաաաաոոէուչ • էթկ խորտակի 9 
գամենփսխ ^ Հա/ք կործանկ»4– աայա^արՀև 1. 
՝&հ րլ. Ը“ա *հք էրք՛ •ըսա/եքՆէսթէ ևպթաաոԼթխ 
աաաասԽփայի մփաանկ , և փսիաԽակ առա^նորդութծ– կորրա^ 
տ&էւՀր պաաոճաա չքնի * այսպիսի աոաքնարդոփ.թիճ» 
տմք*րժշկԼլի շարիր կ և մեծ հէրձաւ.ած . Հանգի մարդիկ 
յորքնահե աաալէէ հային Հան *ի ՃՀմարտսւթՀքն • |^ւ 
պ*զԳԳ ք^. 
րէղմանի ♦ ^ ոշ» բագմաֆ կորատէան սրոաՁճնո չքնի » 
Հա» յ/ք^ձ ասիշէս ♦ «ձ ապատկն աաաա/նփայի գործակից 
կղև. է 4. չնդ նմա աասևջէքաց կ \ի յաո.իտէնական դէհէա 
%ին • Հանգի որ գէրկխպածս նայ աակ Լւ գս&կրկէղն փփա 
րկ՝ Հի չարիր էնՎքւ. էթկ ցփա֊ակցեւթթ աչ^աիրէս գէգ. 
բօցգ/ն % էհւչճակիր^նգնմա • ^դապահին Լչնդտրփոքխ 
քավն պշ՝ պաափէրապմի աաափփփճաայ > դժաւարաբժշկէչի 
կ ախոԽ ♦ թկպկա և օակաւ. էրևի Հէղաիադակյխ 9 հան 
Հրա յէդթայրսւ.թ1կե 9 գիդխրտսւ. տարփածի փախսն % 

\քթկ Հաքրփհաւյատ ծա յափւաջնորփրն 9 տուր գառ 
ր էր այ կէանա հո նմա ք դի անամէսչ֊ կացցէս սսւաիի այ • 

ապա թկ $ էրի էս ^/աուաքնորդե ֆ մի կար ընդ նմա, ք/ր 
կորոսսանկ գրոգիդ % ^|\ա^ էրբէՏէե տրտնքէս , էրբէսէ 
նգօվէս, էրբէՏն չնդ դիմաբան էս Հև աո. ասյչսն չարախօ֊ 
սէս 9 Հւ ղրկր ծ գ<ՀնագչսնդուքՅ–իէն բառնաս յէղյւարէխ 9 
Հս գա մեն էսէան յամբարտասանէէ ա. սու.քանէս « 

այ» գի*֊ր կաման ոլ ուրանայ , կ ամաւմնաԱաչնմա 
օրին<տ աշխարհի Հան կրմնաւ.որիլշ 

|քս. ^ ուք միարյանու.թի ոչ֊ կ, անդ բադում* ախպթ 
բու սանին, և գէւՀ չարթ բնակքն անդ Խ հնագանգէ֊ 
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ւրւյյոքսէ/Ն կամաց իւրէաևց > |^է (ինի այսպխփ ապխափւք 
հ՛որ •» "Ոծ"^ * Լ֊ «**4ր աո. ի֊ 
ր1ոպա և. ոԱմիաբաես աո. ՝ք> բարէսե և. ւքաՅճաւսակրբ ե֊ 
օգտաեարաւՀէ աո ասմրըո–(մէաԽ , և. էպսոուհքէ էտծափաա 
խհքց և. Հ>աոթիէն էպջացրաապսՏէ և. բաժիաապա^թիւն 
հոգևկոքաքո և քրոքցք ^սամաըվթ *\%յԱպխփ^, հի^ 
րսԽսցթ էրն դիրյաց և կրմևաւորսնոցր ֆ ևս ոչ^ ի մարդ֊ 
կսնէյ գովին և փաոաւորին, գի թնձսնչյ հաճոդ 
Ար և դիւաց ոիրևչիթ . մարՏևաԷ թէյպկա 9ի քսաղադու^ 
(Յ֊ևսն էրն առ. ժամանակ րֆ , ադլհագլոփ9ի գէրրու-Լմևսն 
էրն» |հլ գոցքս ամևնաշքե աիրսա կամապաշսրաւքժիսմն աս 
ճ%ցուցանք տ 

ուր միրպանաւիՅքէր էյ ֆ անդ միակամ՝ էրրրպրդոլ 
թիրՏն 9ի մկջնոցա էյ. և նթտա մի աաանէրսէյքն յալի֊ 
աէոմե ք ամիափակ իսսրչակրփն կարդրտ հաոաատէրալլ ընդ 
իշիրանութբ առաջնորդին . և հոգին սուրբ որպէյս գրգա֊ 
հոնդ գբյպորն թէտևոն կապևէՈԼ ունի ք և գևրէխաւոր իռ$Հ֊ 
դագա֊թին որպէյս պարիսպ շուր^մնակի ած և ալ էյ $ |ք\«. 
փաիէԱւցևսրլ կ; 9ի նոցանէյ ամևնայԽ իաովարար և մար֊ 
Տևական աիսպթ և մահաբէր իրորհուրդթ ւ ամէր֊ 
նէրքմրսն մի էն 9ի 4. օլ սանին բաժանումն կամաց 
կ^՝Ւրհրրց՝ –տ֊Հս"րՒ"ր֊ 
հարդ , բայց մխէ/և ղմիմևանս ոիրևըք, և հպատասկ հալ 
հրամահաոք աոպքՀտրդքԽ *\+օկյորմամ՝ էըմևեն ՝քւ մէսր֊ 
Տ&ոյ , հրևզաոսկրւյնդ առաջ ևկևալ Ոանքն ղևսսայևրկ֊ 
նար,որ հարսանիմն, և ձաիմյ՝ աւևրտիս աշիտաաև ֊ 
1ջցդ • և. հսԽգդւցսնէյ 9ի կէրսնմև յաւիարևնից • Օ այն 
ամննրյփր բպրութիրն միակամէրւթդն աճ1րցուցեն է ւ|^ւ 
պտ Աքքապիսի միակաոնէ թժրամբ կրժեաւպրին, հրեշտակ# 
ցօնկոն նոթս պաասլսքԽ % 

յ*րմամ՝ նատիրիս 9ի սևդոճն , իաեարհէցո ըգյ 
գրոիրդ * և մի պքլ/նչ֊ տէրասնև-ր Գ բայց միաքն գթև գար 
շճաշակէրադ ♦ էս 21աշակէրա միշտ գոհոլթբ , և մի ինգրէրր 
պՀամԽպօւթքկևրակբոց »| Կտկէրթկ մԱբաէպԷցԷ քձպ. 
սԽՅն թո փան թագում՝ կէրրակրոք» դու. նէրղէա գնա 9ի 
նսքեիսկ յաշՍասՀՀհարթր» որպկագի սպաչևացկյթևդ գօ^ 
նէրփ և. հպցիլ միտիր յադէրնաչյ Հ)շիափկուիՅփ և զհան֊ 
գիաո սրանա > 1ս դ*գին տուր եղթարրքս՝ որթ պէյրոս անին 
և ոչ էրն ձնոնհաժ. Լ դոս ուշ֊ ևրդևալյիմա դի .վադիէն 

□ւցւէւ26ճ ե7 
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Լրթ՚ՊՀՏ Լ" Գ հա/րևնխ»ն» հ*և>գիր * I/*– էք^"֊ 
տուն չաթ» աք* կ՝ պւ պկոթ »ֆոՀե լթփ , այ* թ(թ* հոր֊ 
կսո-պխ՝ որ ղաաքէւաոխ րոունոյ ,• որպկս աքէ՝ որ ք#֊. 
ո.ևաչէքե ծածկեն * |\քա թկ ղաւևըրղՏև և. ղոնոքաաշա֊ 
7հՈ, ոիրևո, ղրկխ» յևրքէոաոր ղարդան « || ա& ոյոորիկ 
նևղևա ղմսզքէֆնռ գիաա-թի և քրոյ Հխոքա-թք » տա*պի 
է/ն սւ*–*տք/ե*ւթքտ որթ ոլ Ա հաՅճք աք, և աք» չարթ՛ 
խարկաթևաա/ր կ ւ 

|»Լ յորժաէՐ սոշօթևո, ծորեիր թկ թ»դ ասՐ խօոիա 
և ղինլ ի&դրևս , Հև ղխ որհուրդգ *ի հաա»տէրա և * 
աքեպկս սպօթևա • |հլ ևթկ աոոտկ տև»լ աև էխախո֊կ 
կե՛րակուր կամ՝մօտուր հայ կամ՝միրգ »յաքև»էաւՐ 
էՌոՏ» կարոտ ևէյքւօրն տուր նախ րա* 7ճսշակևք» , ղի 
սևղոԽակիյ *թքիյի « ),՝«. ք>»ա^ եղբայրն խրա֊ 
փևա. և որչոոի նա գթևւլ աակ , ոիրկ գթևդ» |/է– 
կղէսղյրն ևթկ կարոտ թւլ կ և. խևգրկ ՛ի տկն, տար 
նժևէ» և դա. դահացիր դաք, պ» ւպրժոևրի և դևք խալրղ֊ 
էէքկասն ևղրօին • |^4 ևթկ՛ ադ»»ւհ կ ևղ$աղթ» Հև »»Հոա 
անի, յի տար նէևէէ քխլ. Հև մի ողորմիր նմա ՝ի »ասք» • ա. 
պա թկ Հլ չևս ՛ի հաՁճէրՀ» այ , Հանդի կորասՈաևևս ղեա» 
աաչաիյ.. »իաձ> ղի որրանյաւևքույքնչթ ագահթ», ախ֊ 
տան և աորեիչմզթ աէւաւևղևալկուսէթւ որսհևալՀաաԽ 
նորա ր |^ս. ևթկ հիւաձւդ ևա կա*Ր աշխէադևաէ, »/ի իշ֊ 
խանութդ. Հարիր» այլ ևթկ աոնևնոկր, դոհայիր. և 
ևթկ »»լ առնեն , Սի ւորտնջևր և, »/ի արա»յևցթէյո>ն1ր 
ղսնձն արատ » սյլ հոևապալ նևղևա գթևղ րսաթխ , 
Հև անՀչէՏս նահաաոէկոէ-թխ աքսակխ» « 

1*4 կևղծաւպխ կրխդքինմևև» կ, »ղ» ղպայրաթի •&. 
դոո/ախ ծ»սծկևալանի , և. նկարակևրարէրէէաևնխՏ» էրաթ, 
րկ ղտևսօղոն . այսպկո Հև կևղծա» արն պր ղաղրադ»րծկ, 
և– ոլ ունի »ՏաՏէ քարի գործող Լ^ւսՀ^րլ/Յէ« ա/լ 
ջթ*»դք ևրևիլժայկալև. ոաոպբթւի, ևքևոլթոնարՀէ 

<1 ՀՀ^՚րր^րիկյ^լղ^ել.**ք*^֊ 

^յեղի թկ ղչ/իո անասնոցն ալ ուաևն՝ րարիպբ կ , այլ 
ղևքէԱԽքրե ոնյա ք արար օւոէևն խաևէմևևրպի աճաղորէՐ» և. 
քթՀ –լը»թքեն, այլ ղ^ոդթ, սղԱրաՀւ կևրակքևնա ^ 
թկոքկա կոսոութխ ևն և դա աԹւ էՏոաքևապմև աա1րն է աքլ 
"էՒչև խորհրդովդ հոևաՈղոպլ արանկիձէ կքլ. ղաոԹւոքաւ֊ 
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ՅԻ8ԱնԻ 735 
յթխՏՕ» խաոէն 9 և քէկթէրսՏտ խպահրդաէ կոյո ոէ էն ըոա 
փոդյքաԼյյւոյԽ% որ քՓ ՝Ւ ժպթաա֊պն և ոլ էնայէրաց , 
-Տրլ էհ Գ հէո և Գ^ր^Շ^Յ Լրևե֊լԳ &ր»յ –^էր֊ 
լոր աչք կպև. չարադոյև ժևպոլրԽալ յան պժևղաւորո % Լս, 
թկպկա ժևձամևձ աԱրղա ոչյուեկր փարքաէրցքն 9 այլդա֊ 
աէրըոէ^ պմէրպաւորԱ և. պարոաւձղով^ ^§ա% էղև. քնրԿ «®>. 
դասոր աոաւևլ յան պաժևնայԽ ժևպաւյորո • |^ւ դքնչ֊ա^ 
ոԼո ապա պՀևպծաւպտԽ 9 որ թտկոՏտ ք"րՀթ թ՚լ 
ոչ֊ ունքն 9 այլպարոաւաոկր էրդէրալգաաէն դէրպրսդաե՝ 
ձ-ածկէրլավքթտէրօնչքծ պարոաւս&տ ♦ Հ>ասևպի ղդէրաո 
ով»ն զդենաւԱ էրր անըԽչաոկր 9 4ւ ագահա֊թՀւ այրքն * 
* ^րսյեպքաևացԽ արժան կ փաէս^Լյ ^ ^ անէրլ Հսպոր^ 
դութֆ Ը**Ղ նոոա 9 •թԱնէքԷ քնդէրրժեէլյնդնոոա շըայու^ 
այոՏեկ պա կապա, թք՝աոարքնու թե • պյլքնդ էրրկքւղածսն 
աոյ դևլաշվր 9 որրյամևնայԱ ժաաՐկարօտ էն ար դար ու ^ 
քժէրսեա և հևպութևսն այ 9 որում՝ փաովլ յաւի^ 
աէրսՏա • սո/կն % 

I 

□ւցւէ՚ւ26ճ 



□ւցւէւ26ճ Ե;/ 



747 

ՕՕ.ՆԿ ԱՆՈԻԱՆ8 

\Ն*ւ 9 *7** • 
^ 88օ* 

՝Արրահամ՝ տշակևրա Ա^րաթոնի, 
(\ 102* ։ 

Աք/»* “»ձ* Օւք^Չքէ Ա4զՕ* 588. 68®, 
քձ 9* 2օ5* 287. 

Աքք • հայրն» Ա 447* 5®$* կ** Ռ 
ւՅ՜ Հ6. 137> *4|# Աճ* Հ47* շ56* ֊ 

Աքք» . նահապևա . Ա 43* >43..243* 

•94* 6)01՚4Փ 488*. 534* ^53» 6յկ* 
քձ21. 158. ւ66« 2օ4«*4** 27&* 483Ա 
471* 47** ®օւ, 

Ա*~** *5օ8. 
Աքաթոն կամ՝ • ,Ա 565* 

58». 68օ. 603. 7*8* 28. 67* 102. 

1<4« >00* >>** >*®* >»7* >9&* »«* 
ՅւՅ* 8*ց« 355* 358* ՅՏյ* 364* Յյ8» 

■Աք ապկւա. Ա տ82* 283. 288. տ86. 

Աք««/* .Ա >9®* >05* >9®* 343* 41®* 
6շ8* 538* 874* 583* 617* ք\ 183» 
37#* 88օ* 444* 83օ« 872* 886* 889* 

. . 68օ. 889* 

ԱքԿ#»«* ք* 87* 
• (4 55». 

ՀՀյթաՆա* կամ՝ Այ(3 անասքկ ֆ օր 4 

\^յթս»%ա$փ$էս էրպկսկոպսէ» • Ա 
I». 17* 79* 433* 557* 85. ւ83. 
28». 4»3. 435* 43** 48օ. 48ւ. 

Ա/3աանաւփա % ք\ 48* 8օ–54> 

յձթևրէս, որ 4 1>ք4, Տ*«/2ք(* Ա 
4 >9* 888* ք\ 887* Յօ6*.Յօ7* 

\\,ԹԼնր • Աւ6®1 198. 334* 6ւՅ. 3^2՛ 
IւՔԽէհ”»– Ռ 345. 
\\վևրթփս»Խոս է "ք Գ ՍՎձ**է"» • Ա 

140*148. ւ5օ–ւ$5* ւ58.։ւ6օ. ։6ւ. 

ՍվՀՓ է*”ք՝ Ահ**#* • ք»ր և Ահ».. 
%քսա կամ* Աքքձ* (V ւօ4« >88. 
285. 32ց. 

ՀձԽրյե" 4"^ Աքբհ/է*» *ջ Լ Ա. 
րքք.ղաս կամ՝ *,ւ38., էՅց. 

. 148* *5** ւ54* ։58ս. յ 57* ։58. ( 

ք^.»73<*.874* 
• Ա 8ւ. ւ6ճ« 248..68օ*, 

\ձձԸ"Բ*ձ • •* Այյաթօն » 
\\ւը~թ»%քւա • Ա576. 

• Ա 95* ք* *9»« . 
եպխթկոպոո * (\ 4*3ր 

1\պխէ–ձ"էր *–կևքւՀազՀք Ա34>* 
348. 

Ա^իթոան գրֆա , 4 Այ&րոանքր 
^•"•Լ՚հթ– Ա 8*. 9* 49* 96* *8»* >84* 
189. 226. 278. 287. 3(ք2« 327* 300. 

Յց2» 4*>* 4**» 438* 485* 498* 002» 
5օ5. 817. 523. 825. 557* 566. 568* 

8ցՅ. ՏցՕ. 6շ5* 651*655» 66օ» 66է» 

668. 666. 668. 6ց5* 7֊®՚3* 7®4* 
23—25* Տօ. (է. 70* 283. 226. 22&» 

234* «36. 244* »45* յ8օ. 258* շ8շ« 
»8ց. 291-293* 343* 368. Յցփ. Յցօ* 
4օՅ. 4 >9* 435-438. 44** 448. 45** 
458* 4®8. 477* 48օ* 48ւ» 

ԱքՀթ» • "*բ“Ա որ յԽպխքնա*ոկ%. 
9 ՅցՅ. 

\^/^թաա%գքՈֆէ կամ՝ Այքխթանդր 
ար+այ հան այ գ.4րասՀմօյ. ք\ 11. 

Աք4ջ» * »>շակևրա Արոկնկ. Ա 5օէ. 
8օՅ. (\ ւօօ. 101. ււշ. շ6շ. ՅւՅ. 

Ա|4^« * պաարիարգ. • ք\ 35*. 

Ա/ր^ • Աչք&կ • 
ԱմաքՀկ, բ, 5օ8. 643. 641* 
ԱյՐաաաս . Ա շ. 8ւ. 

Ա«4ք4րք4. • Ա 657. . 
I>%• •• • 
13^»% աաբլ,^տ9~ո3 ՝ Ա814* 
Ա//3& կամ՝ \ձմ"եա է որ և \\մոևաս 
Հ~յր* • Ա 88* 0Ա. 47** 5ւ>* 5ք«ք 
5շց. 65ւ« 564. 633* (V ւօ* 26* 87. 
88.98. 105. 125. 156» 169.2*1» 257* 

Յօ4« 314• 349* 374* Յ^ց. 4>9* 433» 
434* 532» 697* 

Ա«/2»Ն կմ* Ա|^4 ո-այֆ&աէվի (\ 62. 

Ամեն միայնակևաշ . ^.400* 48>» 
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ԱՀ<* . Ա 435. 
Ա» Հյլ– Ա *43. >46. 
Ա^՝**– արաբայի. Ա. 435. 
Ա^Ան» կաք Ա/տ&ւ»» %էաքացՀ • 
Ա 435. (V 364* 

Այ54«« -Հ»45՚ք» 0..էք.|)88. 
Ա95. 

Ա>65. Ր. >8է. 543-545. 

Աք»4է "ոէ Դ֊Վ>ք> 9՝ 680. 
|>*Հք «««է/* Ի 47»* 
Ս/1Տ*խ էրպքակապէա . (V 1>օ. 
Այ5ք#«. Ա 157» >58. 

ա. զաքփհվ. 
Այ^«*. Ս,5ւօ. 5«8. (է 116. 

ւք–։#* • |% 55*. 
|ՀԽաոաաէաքսԽ. ^|3. 
ՀՀՆբակՏրաՀԷ. քՀ այճ. 
Ա^ք/»4**» աէէ^պթՏրալ. ք% ՅՏց* Յ70. 

ւ^էր» • Ա 
սԿք հո. Ա։8ք* 
ւ^քք*4#^՛ ք% 48-54* 
Ա%ք7«ւ« « (V 4<>է* 

Սհ^ձ թա%ա. ք% 48օ* 
<% 4»6. 

Ա11ա». ա. 

«>«/»• Ա *5ց. 53օ. 58*. ք\ XI»* ք ւ5* 

։4** 17** *9®« 8>4* 3։5. 3*9* 
Ս>«4ո*ձ« Ա «5ր. 
^ևք54 օ Ա տՅօ. 

1^^ է"1^ IX 9* 94* 
8*4• 800օ 67®* #)8» ք%4®* 9** 8®7* 
*4։* *91# 384* Յց4* 4*®* 

*»րո * 
IX 1-88. 2©6. **7* *®3. *••• *®7* 
388. 338. 939* 806. 4©®– 4»»* 4*4* 

433* 435. 499* 8^7* 5*®* 8*9* *81• 
535. 548. 564. 589. 5ց7* 6ժՅ. «47* 
649* 65օ. 7օ5. (\ ։5* 24* 88. 

46* 55» 69» 78* 87. 9®* 99* **6* ։*7* 
125. 126. ւՅց* ւ55. 187-189. 194* 

207* 11<* 2>4* 168» 278. *78* *9®է 
31շ. Յշւ. ՅՅօ. Յ46. 357* 86*. 964* 

Յ79* Յ98* 4*9* 4*3* 43օ« 433* 434* 
487* 482* 481* 488* 6օւ. 6է1. 

աշակԽրա %*րա • IX 88* 

Ա^ք-ր-՛ Ա«5* 
Աէ~#~* * 493* 
|>|4ք4«» Ա շ6օ« շ6ր« 

ս^ոօք* * * • ս«***ր* • 
հէրքէձաա, ահ՛ աղ* IX 321. ք% 4օ8« 

Օ^քհր հա/րապԱա. ք% է^6> 2*8. 

գԽ • IX68* 
Աւ^«ք«5 84/4» 365* 

Ա*7»լ<4 4*88** Ա *3ւ. «ՅՏ-շՅց. 
*41. *44* 535. 640. 64>* |% 56. 202. 

տ4>* ՅօՅ* 
IV*®»®* հաֆ*. • Ա 5*8. 

ւ>»*»էր՛ ս *ւօ. 
\*ա%քւա% . Ա 56ւ. 

IV*#***–®* 1X340* 
Ա2* 35է. 868* 8|8* ք% 02. 

#38. 2Յ9. *6». Յօէ. 857* 8*1» 

1>քէ* «*• IXէ&յփ"* 
Ար-ր^** 1X710* 
Ա/ա>փւ • ք% 306. 

Այ»ձք2~«. 1X521* 

Ա/*»* IX 434* 
\\քիա%0ա կա* Աք#®» * IX 3*1. 

քԼ44օ* 
«»• ^»®9* 

ռրհ՚ր– IX ®7* 
|\ր4աակա * 1% *»7* 
Ար«1րէրայ/էա կամ՝ 1\րաԼ\ֆահ պ> և 

\\քաԽ%աֆա» Ա *9* *70* 867* * 
116. 355* 

Ա/*«է* * IX 4*9* 49®* 4ց4* 497-489* 
5օշ–5օ4* 5օ7* 5օ8. 5էI* 5օւ. 533* 

555. 57** 573. 58*. 7®* 7*7* 7*9* 
ք% 63. ք00-102. II*. ։54* »88* V* 
>98. 1$1» *56. տ68* 278. *8ւ. *88. 

289. 29Յ. էտ5* Յօ** Յօ5* Յր*. 8ւՅ. 
356. Յ78. 4*6. 553. 586. 6ւ5* «#7* 

Ար–*–ք»– IX68* 
* IX 59* 

Աէ»«.%այ /4ք*«. • 9 453. 

9 45օ* 

Ա*՞4ր * #57* 
Ա^«.» «V* 3 0^#* I* 894* 

Ածքէէ՚ո 80. 275* 
Ս^ր«քք"4* IX 434* 

ԱհՒլ~ է"*" *ր 4 
IX 49®* 565. 576. 68©* ք% 9®* 

ւ55* ։56. 194* 
\^Հֆաափէլ. Ա*17> 

Ս-քէքէ–- •* 
(Հարեք* կամ՛ քՀարէք* . Ա 6յ. 

47<։» 6ւ յ. |\ ։5. >69՛ 1*7* ^** ®4» 
քՀազաամ՝• ք% 6*3. 

(ՀաՀակխա. IX 7^* 7* 
(Հաա-նաքւաա * ք% ։398. 

, պ» և ք*»»ք®*1» 

□ւցւէւ26ճ ԼյՕՕՉԼ0 
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«1քք«սր, վ։«4– ԱՅ 18.478. 7* 7* 

«68. 
քՀարհթա. (\ ւ8ց. 
քՀԼթ~%ֆ–. ս 9«. 
քՀենէ«»էաա% շԱաա.% . Ա ցւ. 
քՀՈԼՀ-ոէ, յխա^ա^այ. Ա 8ց. 
քԱ*(.֊քհ. ԱԼ 868. 88*. բ. 9ց. 
բՏսարխձ. ԱԱւց. 484. 588. ք* 1ք. 

98* ւ43« >48* 147* ՅՅւ. 38ւ. 389. 443* 
Հփկա-ր • է<ի 
ՕփաքւՐ կաք քՀէաէՀ. Ա4»9* 498* 

Ր* 9®* 477* 
քփւպաձպփա * (Հ 433. 
ք*փա.թա%ֆա . ԱԼ 409. 
քփտ֊քփա. ր «®7* 
Հփա.ր$փրկ. Ա 67. 

*• 
Գ-ր/^ճ.– Ա 43– 154. 403. 3|ր* ք* 

ւ8օ* 439* 

Գ-րք* Ը-ր՚ր^ւ– ԱԼ ։«»• 
« Ա 397* 6է6« ք\ 489* 

Ա 8օ. 
<Հ*ա/էոա, (Հ 1.8. 
ԳՀ/Լ ք*“։ Ա*** 

Ա«»* 
գ.էթ*ա*փ . Ա 447* 
էկմրչաւփ կամ՛ ^և/աաք։*»– Ալ յւՏ• 

717* Ի ։56. ւ57« ՅւՏ. 44®* 
^ևըաափյկ . Ա48յ. 

^436. 
€կ*ՀրաաֆյՏա . ԱԼ 888. յ\ II. Յց». 

<§»4հ»ոեգֆւա . ք* 47®* 
ղ*1րր*%աք • ա. • 

^4«քք4«օ * Ա 7*7* 
«I+ոպՀէ*թա • ^ 4©9* 883* 
Դր^-ր հ~&»Փհ"ա՝ Ա ւ87՛ 
4ք * \ապէա\պայ, . Ա 8ւ8. 4*7* Ի 

II* 184» 

Դք • "էա*րհարԳ • Օւ քշ5* 
Գ"է"^ • Ա448* 

Ռ 339օ 
*|ւ ապմՏոաղթ . Ա շ44* 34®. 

Դա❁հհէլաթ*Հյ • Ա35օ– 
35շ. 4*9* ®42* ®7** ծ8** 66օ* 66ւ. 
664* 68օ. 702* 7°3* 7°®* 7°7* ք* 20“ 
29* Յ©# 5ւ–54* 56—38. 8օ. 7** 88* 
112. 187. ւցւ. 198. 2*4* շՅօ–*Յշ. 
435. 488. 289* Տ98* 307* 3|2. 313* 

374* 379* ՅցՅ* Յց4* Յցց* 438. 

• Ա 48* 7** 1ւ6, 
414* 44շ* 43օ. 48տ* 389* 6օ8* 

58օ. 708. 
Գ">^ք>կլփարա\այ^ աշակհրա Աք. 

»<**• ք\ ւօօ. ւօւ. 4*8» 
ԱԼ34ւ. 348. 
աղաղակ. (V Յցք. Յ92. 

<\%ա*.իթ էՏարգարկ • Ա<1* 53* 64* 

էօ4* 19*» *0է. 386. 4>4* 4*3* 4*4* 

435. 449* 45»* 48օ* 482* 878* ®8։* 
634* 65շ. ք\ >52* ւ66. 2ւ5. 34<>* 

429* 550-553. 564* 365* 567* 56ց* 
5ց5. 5ցց* 6օց* 68օ« 68ւ. 

Գ~^ւՀկ>Ս • »* Ղփ–պհոս • 
*\%Լկաս . Ա 4* 
ր^Լմոն • ա • \չգևյ*% • 
Գ4*ք4^* Ա 94* 
*1>կ*սկէ$րէէէ* * Ա 575* 
^փմհկքԼակ. 13.434* 
ք^իււգկէա• Ա 53օ. ք\ 362* 

Ղ՝խ<ձքաքւ*0. Ա47** 

Դ*՞– * ււց* 26ց« է8ց. 
0%»ւԾևէրա • Ա ւ63. 
*\*ո$Վաա * Ա5օ5. 5օ8. Յօ* 38է* 

Եբղե՞4* • Ռ 4®4* 
Եքփպաէա* Ա 2* *9* 4»* ®7* 72* 7®* 

8ւ. 179* ։8շ. I88– ւ88* «77* ։83# 
Յօ2. 320. 36V. 368. 366. 5ւՅ* 53օ* 
56օ« 576. 891. 5ց8* 6օՅ. 6ւ4* 641* 

6*3. 6*4* 637* 644* 848* 888* 888* 

691* 710* 712* Ռ 8* 3*. ®7* 7°* 79* 
8օ. 85. ց8– 100* ւօՅ. 116. 197* <33. 

143* ։68. ւ8ց. *ւ4* 219* շ35. 238* 
*42օ 961. շցՅ. 299* Յօօ. 322. 5շՅ* 
349* 361. 365. Յ67. Յ70. Յ7Յ. Յ78- 
38օ. Յ90. 42տ> 438. 4®3. 434* 488* 
521* 53ց–54ւ« 547* Յ76. 6։է. 678» 
68օ« 

ԵԳւյ՝ո%. Ա634- 
\յգե»փա . 13Է 144* ։5օ. 35տ. 374* 6օ8. 

ՆգԼկՀհլ– Ա Յր. ք* 545. 580. 
\շթ»վպէա • ք* 162. 
\յքևթևրէոա • ք^^436. 

Եէէ"* • Ա 3*7* 
նէէ^ՂՀյհ ^ * Ի 29* 
\չղապփոա կաք՝ է^աք^ւա* Ա 569* 
Եղաթ . (\ 5*1. 

ՀյպեգԷոա • Ա 664* 665. 

ԵէՒա Լպի"կ*պ""* Ի ՅցՅ. 
Ե՚ւհ* 4*^ Ե*Ժա" 4^ • Ա &19* 

53օ. 553. ք* 10. 79* ։4** >84* 378* 
548. 6օ2. 6ւօ. 

Հար+արՀ. Ա X. ։3. 94* >7շ– 

2 47 
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196* 3x3. 990* 94։* 353. 4>4* Ր» *ւ. 
1 Յօ* 166» 430* 5օ8. 664* 666. 679* 

մէսջյնակևայ. յՅօ. այլ 
445* “՞/ձ. 648. 

Ր՝ 5084 
\յպի»է–թ » (V 78* 

Ա 42* 44®* Ր* 23* 443* 668* 
Եւր– • IX665* 
եք»^*/***»4 Ա 5<յ» 

ք\446. 
\քհով1յևնոփոս • Ա ւ4օ* 146. 

ե4^* Ա*9«* 
էյպէմպրոս կամ՛ Էյպէմաքսոս • քձ 

«93* «94* 
• Ա 4®®* ®7°* 1Տ7* *58. 

315. յ4յ* յ5օ. 393* Յօ5. 4®5* 

ԵՊքէրպԷՀ * • Ա 436* 

717– ք* ւ*4– 
ՀյաայԷ կամ* Էյսայէաս արբայ • Ա 

358. 4x6. 4*9* 437* 8ւօ. 5ւց« 533* 
534 * 55օ» 568. 576. 583. 6x4* (V 33. 

34* 73* 78* ։։3* ։6օ« ։84* 192* 199* 
9x5. 968* Յւ6* 3x8* 365* 6ճ7V 

\յոայէ մարգարե» Ա 173* 238* 586* 

(X 118. ։36. Յյ8. 58օ» 5ցց. 7°8* 
է«»ւ • |\ 5ց6. 6օւ« 
\յրակըոմոԽ . ա » Հ^երակյի» 
էրաշխասդտ » (X 486* 
\յրեմֆա • Ա 117* ։68* 679* 881 * 
Նրենէոո» Ա 436. 
\յրէմե*.պպէս. (X 57– 
Է^Հ. Ա353. 561. 603. ք\339* Յց8. 

էք#*՛4 Ա434* 
Եր%* Ի *»։• 
Հյրմեէմձա . Ա ւ6. 
էյրոնաէոո » Ա 597* 

Ե/»»8ր* ք* 593* 
քյրուոաղկմ*> Ա 101. 137* >44* 222* 

94 X* 344* >73* 287 • շցւ* ՅօՅ. Յօ4* 
390. 34Օ* 348* 35յ* 353. 36ց« 4®4* 

478* ®49* 5ց6* 6x3* 678* 679* 7°7՞ 
(X 43* 5օ–5յ. 130* ։66. 198* 340. 

948* 964» Յցւ. 394* Յց5. 409* 45ց* 
4®1* 47** 56օ* 68յ. 

էս«ք)րւա» Ա4օյ. 
Ն*–ադր կամ* \յւադրէոս արբայ * 
Ա Հյօ» (X 143* ւց5« յ8յ. Յօ5« 

Ն*֊աԳՐ էմաաաաակր • Ա 266. (X 
938. ՅՅՕ* 

Ե*–“»քք մենակս այ . Ա 647* 
Ե*–"7ք պոնաայէ » Ա ց5. 3x8*320* 

3*9. (X 592* 
էյն«7» Ա 574* 5ցւ. 68օ« 68ց. 
\շ*.գէմհս » ԷԼ յ65. 

\>ւ֊թէմէսս . (X 471* 475* 
\յւժն%էոս • Ա 436. 
Հյ*.լոժէ • (X տՅ2-936. 
\յ*.խարէոաոս. ա»»ՀԼրէսաասաաո±ք 
\յէ֊պոգէոո, որ և (X 65. 66» 
\յ*֊նոմիոա • Ա Յյ I * 
\յէ.սևբէ ևպէոկոպոս . 438. 

Ե*–« * արբայ » (X Յցօ. 
էսւ • աս»րկա*.ադ. * (X 463* 4®3* 
էյա-ոաաթկոա » (Հ 38ց. 
\յւաոորդէոս արբայ » (X Յց5. 
\յա֊աոոա.դփոո պա արի արդ.. (V 43* 

\յւաքտկս էշխան » ք\ 9X3» 

էս», հերձուանոզ» (X 4°5* 44«* 
Հյւարոպէոս • Ա 136» 

էյւրակէա • (X 95. 

|\յփէմէանոս » ա* ք)փէմէան*ս » 
\յփրաա» Ա 6յՅ. 
\յփրերմ՝ ասորէ • Ա6օ8֊6ւօ* ք\ 437* 

537* 

\յփրև»Ր նահապևա » (X 5է1« 
\յփրևմ* պաարէարդ. * (X 384* 385* 
\յփրոոէնկ» Ս.978» 980-984* 386. 38^ 
ՀԼամիրէ » (X 68օ* 
ՀԼպթարկ » (X ՏՕ* 

ջաՀարքա աբթա, . Ա 436. (V *ւ5. 

®78* ®77* *88* 3x6. 
Ջ^էթ* աշակերա \\էա.րէոնէ» ք*.Յօ|. 
Ջյպթ• աշ» "Աէրրեպէոնէ. Ա 1®4* ւ65* 
&ար»աշ*\վպոափանափ» ք\ 1x3* 44°* 

Զտհհ • հպյր &"հա%նո$.» Ա 43* 44* 
ք\ Յց*. 

,9<ւքք • "րդէ \\արէոեէ» (X 3*3. ՅյՅ. 

թպրերա արբայ» ք\ 488. 47** 472* 

ջ Լնոե աշակևրա |ֆէդուէանոսէ • 
Ա 4*8* (X 103* 

ՀԼենոն աոորէ » (X ՅօՅ* 

քսենոն կայսր» Ա ՏցՅ* 
քԽնոն հայրն» Ա 583. ք\ 137* >58. 

ւ6օ. 346. 438* 447* 

ԶհԺԺ Հաէր Հրյհ™ 
\\րօկնէ. Ա 5օՏ* 6օՅ. (X 3x3* 

$Լ&հե նևրն » Ա 671* 677* 
ՋՀՍհէխ յյահանայ %ամէաթոյ* Ա 

7*9* 
ՀԼոսէմոս կամ* ՀԼոսէմաո » Ա Յ89— 

ՅօՅ. Յօ8. 31օ—Յ 13* 3x5* 3x6* 488* 

Յ90. 

□ւցւէւշտճ Ե;/ ԼյՕՕՉԼ0 
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5Լո*հսՍ&հ • Ա։63։ 
<Լո»~պխ • Ա ®74–*76* 
|էաղև-լխոս • ք\ 124* 
ք^արմակէա • 188 • 189* 
թորայի ղ • Ա 2* 4* 5։» 167* 900* 5ւ 1 • 

632. 68օ. ք\ 15. 51. 66* 99* 101# 

102* ւՅՅ. 149* >79* շ3°* *46» 2^4* 
Յօ4* ՅշՅ. 35*. 379* 387* Յցւ. 401* 

Հձբայէգոս լէաոյև • ք\ ւ։6. 
կ^ևմհսոփա կմ* ք^մաս-փա »\\1 ւՅ. 
ՀմրաապմԽքկկ . Ա 627– ք* 1»4* 

ք\ 4«օ. 
ք^կոգֆոս• «I. |ք4/7ա^ա»« 
ք^կոգքաոս. Ա 57Յ. 
կ^կողոս արշիմաեարքա• Ա 585. 

թագավոր• Աց7* 112* ։շ6* 
ւ38. &8ւ. #85. ք\ շ5ց. 289. 294* 
#05. 386. 

Ր* 39®* 4©3* 
• ք* 397* 

քէՀոք^^ււ* (մագոսհք . ք\ 22. #3. 
թՀսղարա կին Էչսարոպիոսէ* Ա120. 

ՀՀոգորա սայլ. Ա392–4<>1. 
կ^կոգորա մայրն • (\ 3*9* 

9*"Գ"1ւ4 արբայ սարկավագ սկէ, 
աաշէ • (V 200. #77* 

Հնաաայփ • (V 211* 358. 

(յ*4"ք»ք4 է«</* (յ*4®ք#»/"»« 4"/^* 
IX 523. 5#5. 536. 583. (I 35. 6ց. 
։6ւ» 3x8. 348. 38ց. Յց8. 4^3. 7>>* 

թՀոգորկ փևրմաշէ. Ա 4*6. 4«9* 
448* 494* 5օ8. 7°5. (\ 5. 63. 99* 

194* յ43* 243. 285. #97* 
կ^կոգորոս մանոսկ» Ա Յց8.4օօ«4օւ« 
քէՀոգորոս , որ և ՀՀ ող որա . ա . 

^•ք՞ր0 *ր/ձ.* Ա 5ց* այւ 543* 
IՀյէոպԼմասս . ք\ 4X1* 4։2* 

կամ* կեկոՀեաս • Ա 22ց* 

676. 577* 6օ։* ք\ Յց. 4«* <9&* 3<8# 
33ւ« ՅցՅ* 44<>. 

ԸՀովրսդէոս # որ և էյյևթերիոս . 

ք* ։4ւ. 
9**4 էանոս• քԼ 4°4* 
9հ°փհխ կամ* կհհոփէչոս ևպէս֊ 
կոպոս • |\ 446»՝49®* 5օ7* 5օ8. 553. 
565* 566. 5ցՅ. (\ շշ8. 282. Յ19» 
436. 

ք^եոփիլոս կրօնասոր • IX 34օ* 347» 
Փփպպէս . ա . Սկէսթապպքս . 

Ա 3x8. 
Նղքոն. Ա 34օ. 

Ի**––* ու* . Ա 473- 
ի4/»ս^« * IX 448* 
|^ա^ա • ք\ ։6շ. 
Iպարէոն , «Հ» և ՀեղիարոԽ . Ա 3#7~ 

ՅՅօ* 670. (Հ 36յ* 
1սքէդքոս կամ* \*ղիգոս • Ա 549* *8օ* 

ք\ 4>օ. 
ի»^լ* ա . 0/»/։ . 
խ|ա^ա> • (\ #34» 
\սպևրէրոս կամ* Հպերքտսկ * Ա 558. 

5ցՕ* 643. ք\ 501. 
Լպոկրաա . (\ #34* 
\%ո.ակչամոն • Ա186. 

\ափնէ. ք\ 449* 
|\ա.ինէոո. ա . \յրԼնքաս • 
\աահակ աշակԱրա \\պոգոնք. ք\ 

209. #03. 
|տ* «ձ.* ք\ 343. 344* 
Ի-. Հա,/*. 1X4*7* 45ւ« 5*7* 55օ. 

555. 584– 634* 7°9* ք* 79* ։օ°* ։4<>* 
#85. 

Ւ». նահապևա. Ա37°* *>7* 472* 
Լսքգկս . Ա 67* 

1աէդորկ երեց *7^ա5*,<Չ*^*|5։ 
4^ 1)4ք"”*/* 1* 3#3* 
4–»*/* Հ*ՍՇ% * 

IX 269. 4։7* 5օ4« 566. 583. 635* 

646. 649– 7*4* 7*7* Ի *4* 35* 4>* 

144* *86* 90#« «77* Յշք* 355* 
\ակէպիոո • ք\ 5ցՅ. 

\արայէլ՝ Ա &33* 
1Հրակչի . ^ 34* 
\*րակչիա. ք\ ւ6։. 

Իքի# • 473* 
Լարան» 1X83* 66ւ* 

Լաաէկ . Ա ւ44* 
| աւ/>ք^4 . IX 5ց *5օ* 
Լ«/ւոս• IX 45։* 
Լիոն. լկոնղ կամ* Լկոնղքոս մէ, 
այՆակևաց • ք\ 388. Յցօ» 

ա^լ* (\ 2*8. 
լձ.#& թագա սոր . IX 3#4* 

ն^ա. ք\ 47«* 
1 իրանան . Ա ւ44* >47* Ռ 39* 
Լիբաևէս» 125. 

\յ*րքա • IX #83* 6»0« 

Լիկէա • Ա 97* 
Լոսկքա • ք\ 35. 
Լ»ւ^ւո% . ա • ՂՀ^կքոո • 
Լոսսարէա • IX ՅշՅ. 
\սոփսսքոե • Ա 195* 

□ւցւէ՚ւ26ճ ե7 Օօօ$1տ 
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\\աըամ*Խ • Ա 5օ6» 567* 

կայեն կաք կա/ք% • Ա ։«*• 617* 

ւ63» ւ64» 667* 7ք9* 
\ՀաԽոպ»Խ կաք կանոպոօ • Ա 49®* 

5յՅ» 5է5.քւ 989* 
էկաոքանկ կամ* կ աոքանոո * Ա 44®* 

684* 63ց* 64օ« յւյ. 901» 938* 947* 
Կաէփգորա . (V 4«5. 
կ աոկաոքա • Ա 9օճ. 

• 

է\արպոո. ք\ 5ցՅ* 
ճՀարթԽդտձ,. Ա». 
Կափաաբայք . Ա 585. 

. Ա 8ց. 
զԼ*փ%. 928. »Յօ» 
\\ևաարիա պաղԼաափնաշսոչյ . Ա 

1էՅ« ՅՅօ. 337* 4®®* 
. ա* %ափնոոփկ » 

Կէքէկէա. բ.391. 390. 
. Աէ. 

կքպրոս. |3» 3*9* ®7°* ^ *5օ* 999* 
435* 4®0* 

1|էրոս . Ա 4®®# 
Կիա֊նոյ. (V 6ււ» 

Կէսրակոս 1ղր~Ո* Հարաակևեայ» 

Ա660-664– 
կքէ֊րակոս ծեր. (V 4©4» 

ԿհրլԳ. հա։ր Կհո" •»*$*»•*- 
դրաշթ » (\ ւՅօ. 344* &8օ* 

Կխրի"* կաք , ար և կա. 
րէաե արդի ՀԼարարէայ . Ալ 634* 
IV 986. Յօ4– 321-393. 

կ էւրոա • Ա 643. 
\\ար/աա • Ա 6օ6* 
կոյիպքո . Ա 511 - 5ւ>. (\ 287* 6ււ* 
կաԽրէաեոա • Ա ււՅ– 

*• 

\Հոհոն ծեր* Ա 585. 

կաէրաՅր ^ահանր **/• |\ Յց6. 397* 
կ ոեոնոս <արրայ* IV կ01* 
է\ոպրկ կա$Ր Հոպրկա է ^ապրքաա. 
Ա 947* ®®5» 956* 963* IV 36* Յօ6* 

կոսաանէքփանոա• Ա ց. 71* ®97* ®^։ 
654* IV ւ56» 179* 4*®* 

կ ոոաանգքն արրայ • IV 398. 
կ ոաաանղփն և կ ոաաանդֆնոո որ. 

ԳԽ Կ«աաանդէանոաի . Ա յ\* 
կ ոսաանգնա*. պպէա 9 որ և կ««ւաա%. 
գկնոա. տապատ* Ա 126. ւՅշ. 274* 

®*9* ®7®* 376* 49®* IV 29» 65» ւ55. 
■ 57» 933. 935* 245» 294* 389* Յց4* 

436. 465» 4®6. 

կօ«աաււ » Ա 7։* 
Կու֊ոնեչիոա Ա 2» 
Հա-աելս» կաք ճ^ույոէըա . |\ 402» 

\Հու–րոո արրայ • IV 489» 4®®* 
Կրքաոա* Ա 11|. 125. 
Կրոնք <ք որ և \\րրէնո» , \\րոնքաս. Ա 

44®* 449* ®47* Ռ 9®5* 321. 
Կր&իգկո » Ա 266» 
Հարել, ա. Աք^լ* 
Հայր * (V ՅօՅ» 4®®* 

է,լսՒ%ք Ռ 435– 
ՀևՀաա. ա . |յլք« . 
Հեոեարոն • ա. Նք արեոն • 

«*54*~ ա.>* 
ՀԼրակւխ* թագաւ^ր. ք՝. 25օ. 
Հևրակյհ , »Հ* է է^ւա^աւ^ր. |\ 343– 
Հերքապոպիա • Ա 23ւ» 
Հերովյ-կա . Ա47®* 
ՀևրոհէէԷագա * ք\ 68օ* 
Հեփեաաաա * Ա 68» 
Հոո.ովթ • IV ՅօՅ. Հոա֊ովք. Ա 315» 
Հ^այիթ. ա . • 

Հո-ափաչյկլ. Ա 343– 344* 

Հ*–"<թ<ր/.* ք* 47»* 
Հա.1բ*ն • Ա 3։օ. 

ա *. 8օ. 94* *38. ւ4ր. ւ4«» 
146» 147* *5օ» ւ55–ւ57« ւ6ւ» ւ63» 
320. 328. 343» 34®* 36օ» 362. 364* 
365. 368. Յ69* 38օ» 385. 386» Յ9®* 

49®» 497* Ր* 9®9* 99ք* 999* 9»9– 
Յօւ» 3^՛ 

Հո-ովՀնկ. Ա875–6)8. 

ՀԸԽ"ՍՔ * ՍԼ 949* 1^ ®7* ։®4* 
է\ապարոս . ^ 49* 
ղևոնգքաս արրայ. |\ 397* 
Ղևոնդիոս հայրապեա . IV 479* 

Ղյիգք"* կքՂՀք-քնոա • Ա 224—997* 

Դ"#""* ք՝ 4®4* 
էԼոկքոն . IV 47®* 
*\ոնզփնոո • Ա520. 55օ* 659. IV 84* 

118* 283» 
հայրն » Ա 633» |\ 196» 2օ4* 

905. 2ւ6» 355» 356» 
^ոՀա նահապևա. Լ\ Յշ. 243* 584» 

|\ 179. 242» 585» 
քԼո*.կիոս է որ և Լո*.կիոս • IV 118» 

213» 
ղոէձկքձոա. Ա 585» IV Յ48. 41®* 

4ււ» 4®7*“4®9* 44®* 447* 
(քաք^ա/• |\ 68օ» 

□ւցւէւշտճ ե7 ԼյՕՕՉԼ0 
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7^»^՛ Ա *։*• 
Ա*^ 65* 388* 
Աաթոէ աապայ « Ա 47** Ռ 835. 

Մ*է“»/» ապՀֆ–ձ՚զր~Ձէ • Ա *8*. 
ւ68« 4*7* 4*7* 4*8* 488—488* 448* 
449* *5«. 815* 556* 585* 6*6. 847* 
705* 7*7* Ր* 10* 83* 88* 1X6* 110. 
>48* ւ5օ* 106. ր07* 193* է>3* Տ>6* 

678* Յ09* Յէօ* 3*4* Յտ5* 349* 8$9* 
965* 377* 899* 4"–4^* 4*9» 4*8* 
439* 447* 448* 433. 4«4* 485% 478* 
477* 4®°* 489* 548* 57*4-574* 

\քակար դփաձաա֊ար* ք\ 670* 

Մ–*–ր 1քքպաայէ> *»»%• Ա *9֊ 
05* >77* Յօէ* 6օց» 6x0* 58օ. 7*9* 

(V 8* 86* 79* ւ39* >86* 167* 979* 
98օ« ՅյՅ* 3*4 * 538* 569. 

ս՝~է–ր ք~*ր 0*«4–>րք"" "V". 
կևրա • Ա 9* էր* 996* 

966-969* 647* 
Մ–*«ր ^–.««յւքտ# . Ա 34օ–3«է. 

844* 848* 

Մ-կգ^պՀ– I* Յ97. 
\քա%պփ» . Ա 647* 

Մ––#* * 485* 
II՝աաայ կամ՛ | քաա*յկ , ար և Ա1». 

-Հ# . (Ր~~* • Ա 430. 557* 880* 
ք\ 69* 1«7* 8*6. 397* 

|քարազյէաա • Ա *09. *83* 985* 

Մ-րր-ր#–* - 1ք#քէ* 
• Ռ 1x3– 

Մ~է4~>ր –յրֆ 4^*– Բ֊ 4Տ«– 4»6. 

ք\48. 
քարքամ՝ ևպֆպաայէ . Ա|«7* *®8* 

990* Տ9է« 3x5-317* 

454* 

0*1^% «*«»**• ԱԼ 44* «48* 
<49* 93X* Յօճ* 907* 5տ8* ք\*58* *8է« 
885* 4°4* 68ք* 

–ր 4 Մ*#»»* Ա409- 
4օ6* 

ՂհպքՓ*–* Ի ։*5. 
5օւ* 

Մ^^* ք՝ 880. 
Մ“ք^լ4 Մարէ*Փ • "ր *■ 

* Ռ 
89—4։* 887* 

Փ-րկՀաձա» 1րպխ4*պ*ա\ Ա ւ55* 

Փարկք,ա%աա կայար * ^ 388. 

2 

Մ-ր#^ • * 488* 
Հքարկոա աբթայ աթՀնացՀ. Ա ւ88* 

191* 194* 9*3-307* 450* 499* 7°®* 
^ ւ55* 

|քարկւա աշակԽրա \վպ*ւփանափ » 
ք\ *5յ* 953. 969* 

Հքարկոա աւԼաարաձփչ» Ա431* (V 

399* 4®0* 
Էք-ր**»* եևյՏե Խ+Էպաա,Հ. Ա94. 

ք\ 8օ* 8ւ. 493* 
\թարկ*ա կամ՛ |քակաքփա» ա%ա֊ 
պաոաաւար • Ալ 676* 

\քարկաա 0«^4> ք$պպա^ֆ. Ա 35օ– 

319* 703* 7°4* 4օւ. 
0*»ք»ւր>4 . քձ 485* 
Ա*քարափաԽաա . Ալ ՅՅօ–335. 

հՒա%՛ & 5ւ* 
^ 488. 487* 

Ա*արաե%ափաս * Ա 49* 
Ա^աքթքփէֆանաա գաաաար • (\ 478* 

(ր4*,։ է“րր ^ *յ* 
Ա***/^, 0*ք.1ր*7<*. Ա718* IV 

167* 968* 
Ա^Աթաափաա » 4°9* 

Մ*** * IV 448* 
0*5|^. Ա 390» 

Ս*/#*# . IV 88. 30. 
|ք|ր^>4 • IV 4*3* 
ռէրք^աևգԼկ. Ալ 485. IV Յօ6« 36օ» 

• IV 369* 870. 
Ա^ևտփա * ԱԼ ւ88* 

0*4ւ«ծ. IV 488. 4®7* 
0*5րամրմէր • Ա 545* 
\քէրրկէր*.Էսա • Ա 34օ« 
\^ևրայմևնքէ • (V 43* 

աաա֊րրե * ԱԼ 5ց8. (V 5ւ–53. 

։Յօ» 936. 

Մ0*»* Ա 585. IV 473* 
0>չ«4«. IV 1X9» 484* 485. 

0^ձ~ր*–*– ս 340* 
Մ#^*հ/^լ* ք*55։– 
0*/նւ«ք» է*»/ • Ա ®47* 

949*954» 956» 
ՍէթպյՀլ * Ա *օՅ* IV 4*9» 

էք«** Ա384* IV 9* »»*• 
0*«տ^^ 4~–ր 0*»%^». Ալ 538. 

540. 549. 
Հք»վկԷաս* Ալ ՅցՕ* 309. 

Ա՝ահակա արրայ* Ա 430* 471* 47®* 
48օ. 48։» 487* 499* 5օ4* 5օ5. 509* 
543. 556* 569. §օՅ* 834 * 835. 64.0» 

48 
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Հգալամոն • Ա 5օ6. 667» 

\\այե% կամ* • Ա ։»*• 6*7* 

։63* ւ64« 6®7* 7*9* 
\^անոպոն կամ* կ անոպա է» • Ա 49®* 

5*3. 5*5. ք\ 189* 
\\ա»փա%կ կամ* \\աէփանոո « Ա 44®* 

584* 63ց. 640. 717* IV *օ*. *38.*47* 
\\աոէղորա . |\ 4®5. 
ճ^աոկաոկա . Ա 20®. 
\\արկոև . ա . Կխ֊րիմե • 
էկարպոո* ք\ 5ցՅ. 
ԿարթԼ+ոն. Ա*. 
ճգափաարայկ . Ա 585. 

* Ա ®9* 
\\ևոփր* ♦ ք\ **8. տՅօ* 
զԼաարիա պաղԼոաքեա^^ոյյ . Ա 

II3. ՅՅօ. 337* 4®3* 
\գԱփալա • ա* ^ավրեոոփկ . 

(՝ 39«* 39®* 
Հէպրէանոո . Ա 1. 
կէպրոս • Ա 3*9* 570* ք\ *5օ. *9** 

435* 4®օ. 
\Հէր»ս . Ա4®5. 
\\էւ%ոյ . |\ 6է1* 
Կխր֊կ"" եղբայր ^արաոկևևայ . 
Ա 660-684* 

կէա-րակոո ծեր • IV Հօ4* 

4“*/՝ Կ#*–ք*“* ապև^աա\. 
դրաշքէ • IV ւՅօ. 344* ®8օ* 

1վէւ.րիա% կամ* Կիա,րո% , որ և կ». 

»ր»ք Քտփ»րէ~ւ ♦ Ս֊ 
IV *8Ճ. Յօ4* 3*1–3*3. 

\գիւրոո . Ա 643* 
\\ոդմաո • Ա 5օ5* 
կւ^^ճւ. Ա (II. 5։*. IV 387. 6ււ* 
կոմորէանոո • Ա 1x3* 

կ#«/՛ »• կք^* 
կ«ր%«ճր 44^» • Ա 585* 
\\ոհօ% յահանայ . IV Յց®. 397* 
կօն«4օւք արրայ • IV 4<>1« 
կ»*քքէ է*»/ Կ*պւ»կ»է է\ոպրկոո. 

լ\ 247* *56. |56* *63. IV 36. Յօ6* 
կոաոանգփանոո • Ա ց* 71* 3*7* ®33« 

654* IV ւ55. 179* 4։®* 
կ ոոաաեդին արրայ • IV Յց8. 
կ ոսաանգկն և կոսաանյփնոս որ. 

Գեթ կ ոոաանգիանոոք. Ա 71* 
կ ոսաաԽղնոա. պպֆա , որ և կ ոոաան^ 
գկնոա. քողրքթ* Ա ։*®* ։3*. 274* 
319* 370. 37®. |յ8* IV 22* 65* ւ55. 
։կ* *33» *35« *45. #94* 38ց. Յց4* 

436. 4®5* 4®®* 
կ***»»*/. Ա 7** 

կւք«.<ւԱ^« 0.»* 
կ*տ.աԼ–չա կամՀ \\ո*.ոփյա • 402* 

կ**./»««* I* 45ց* 4®օ* 
Կրկաա. Ա 1*4* «5* 
\\րոհք>, որ և \\րոնոս, կ^ա. Ա 

44®* 449* ®47*Ռ *®5» 3»1. 
\Հրձփգկա . Ա *®6. 

Հարել* ա. Աք^Լ* 
Հայր* IV ՅօՅ. 4®®* 
Հևյյևնր* IV 435. 
ՀևպՀաո. «ւ». \յղիա. 
ՀԼղֆարոԽ . «է . \^արէո\ ♦ 
ՀԼղէոպպքա. ՍԼ ®7®* 
Հևրակյխո թագաա֊որ • IV *5օ. 
Հևրակյի , «ք» 4 IV 3434 
Հևրմեպոպկա . ԱյՅի 
Հ>1րրոհյՀ*% Ա 47®* 
Հևրաէքփադա • IV 68Օ* 

Հևփևսաոս . Ա68» 

Հոո.ո*ֆ • IV ՅօՅ. Հոո֊ովմ*. Ա 3x5. 

Հո^այէթ* ա. քէայէթ . 
Հոյոփայկլ. Ա 343* 344* 

Հէսպրկլ. IV 47»* 
Հո.ևրոն « Ա 3*0. 
<«.<«/*. Ա 2. 80. 94* «38. 141* ւ4** 

14®. ւ47* է®°* »55– 167* 1®1. ւ63* 
320. 3*8. 343. 345. 36օ. 36*. 364* 
365. 368. 36ց* 38օ* 385. 386. Յցօ. 

49®* 497* I* *8** *9»* *9** *յ)9– 
Յօւ. 394* 

Հէսովյէ՚եե • |^լ 675—67®* 

Հրեայի* Ա *4*. IV 37* »®4* 

^ 4** 
արրայ • IV Յց7* 

<\ևոԽդէոո ՀայրապԼա . IV 472* 

Ղյ*գք>»1 • Ա 224–»*7* 

• I՝ 4®4* 
47®* 

. լյլ 5*6. 55օ* 65*. IV 84^ 

1X8. 283* 
ք\րվա հայրն « Ա 633. IV 1*6. 2օ4* 

205. 2x6* 355. 856. 
*\ովանահապեա • Լ\ 3*. *43* 584» 

IV 17*՛ *4** ®®®* 
քԼոսկիոս , որ և \Հ»սկէոս * |4 1։8» 

212. 
Ղուձկքձոս • Ա 585. IV 348* 4։օ* 

4ււ. 437-439* 44®* 447* 
Հքագէամ*. (V 68օ– 
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ՓաղթէՕտ. Ա 170* 
Ս***^*էք^ • IV 65* 388* 
|ք աթոա. աապայ . Ա 47** 835* 
|քակար ապխրոա^զրաչփ. Ա 162. 

■65. 4<7* 4*7* 4*8* 438-438* 448. 
449* &>•* 515. 586. 588. 648* 647* 
705. 7*7* Ռ 30. 83* 88. ււ6. 1*6. 
>48. »6օ. 166. 14Է* 19Յ. *էՅ. 310. 

*7®« Յ09. Յւօ* 8*4* 3*5. 349* 869* 
365. Յ77* Յցց. 4* 1-4*8* 4»** 4*3* 
439* 447* 448* 453. 46** 4«5* 47«* 
477* 4®օ* 4®>* 548* 57**074* 

IV Տյօ. 

Մ-4-ր *քփպ-֊Հ *»*»• Ա *9֊ 
ց5. *77* 005* 5օց* 5։օ* 88օ. 7**. 
|\ 8. 36. 79* «39* 1*8* 1®7* *79* 
*8օ* 3*3. 8*4 • 536. 563. 

օ՝ակար կաք |քակարի** աշա^ 
կԼր** .Այ. 8ր. **8. 

166-369. «47* 
Ա՝ակար 4*«8յ/4^ * Ա 340-34*. 

844* 348* 

I* 3*7. 
յթանգֆ*. Ա 647* 
|քաօքտ. IV 485. 

յր*աա, կամ* |քաաոյկ , որ և (|*«. 
աայքւ, Հքփաայֆ • Ա 4*0. 557* 68օ. 
IV 6*. 167* 8*6. 3*7* 

Հքաորազյէոո. Ա *8յ. 383. *85. 
ՕքարգԼդփա. ա . ՀխՓգհ . 
Iքարթա. IV 113. 

Մ–րք–^ –յքփ • ք՝ *»«• 4»«. 
^ա/փաէՀ գ*է.աար\&դր*էփկԱայ. 
Ի 48. 

Մ–*#–* հգֆպաացՀ. Ա։«յ. *8». 

>90* <9** 3։5–Յ17. 
Մպփ-4* կթ ՝ՀրՀոա**աարոր IV 

4«4* 
արի աք քայր աԱաո% . Ա 44* «48* 
149» >3(« Յօ5. 907» 5*8* IV *58. *8ւ« 
885. 404* 68ք• 

քարքամ՝, ւդ» 4 0Տ«ք^»»«. Ա 4օ*– 
4օ6» 

էրպքր**– * IV *ւՅ. 
5օւ. 

ք* 88օ. 
Մ*ր40Հ0 4–ր«ր , *ր 4 

0*^4^** , » IV 

39-4** 387. 
Մարկքա%ոո ևպքակոպոոՀ Ա*5«. 
Հքարկֆաձա* ^ 888. 

2 

^<83՛ 
1ք**րէ» "7Ո7 աթԼնայի, Ա ։88. 

>9** >94* >03-207* 43օ« 499* 7°8. 
IV 155. 

Iքարկոո աշակերա |)էպոէփա*Խափ. 
IV *5>. 253. *6*« 

աւ ևաարաէփչյ Ա4«– Ր– 

*99* 4®օ* 

Մ–ր4»– յ#« Ա94- 
IV 8օ« 8ւ« 4>3. 

|ք«^քոք ք»/ աեա֊ 
պաաա^որ * Ա 57». 

0**»թ4»« Օ՛ր* հէ"1ա3է՝ Ա 35°– 
35*. 70Յ. 7°4* IV 401» 

|քարո*.ղաձ> • IV *65. 
|քարոփանոո • Ա ՅՅօ–335. 

իշխա%. Ա 5ւ 
0*պրէնոյ . IV 486. 4®7* 
0"պֆոԼՆափոս . Ա49* 
Հքպրէփյէաև-ա գաաաա»որ • ք*47«. 

Մ՛»». 4“/–ր • Ի **• 
ՈԱդԱթԷ, ՄԱպ.ևք»ա%. Ա7,8. (Հ 

167* 968. 
0*4 թոոփոա ♦ IV 4®»* 

Ս**ք • IV 448* 
0*4^0. Ա 8*0. 
0՝4/ք«ք * 38. 9ցք» 
Փևձոփնկ. IV 4>3. 

Ա՝էլթԷ"էգէկ * Ա 433. IV Յօ6« 38օ» 
\ՀհկրԷ»աոԽկ . |\ 369. 870* 
0*0«ք«. Ա 188. 
Հք/րափդ. կա* 0*4*Հ>. IV 4««. 4«7* 
04»4^ւ. Ա 845. 
0*4րկէուքաո • Ա 34օ. 
^ևրոյմ-ևնէ . IV 43* 
0*^ծ«ս ոոսրբ%. Ա 896. IV »1–53* 

ւՅօ. *36. 

Մ#*" “Գ*"Ս * Ա 885. IV 473* 
Ա՝իով** IV ւէց* 484* 485* 
Մէ՚չ֊+ւրՊթ * Ո**°– 
ՄՒ՚ՀքՀլ* (՝ 85*. 
ՄՒ4" էաէՐ յյփա^փոո * Ա *47* 

>49“®54* *56. 

ՍէթպյէԼ * Ա *օՅ* 4*9* 
• Ա884- IV 9* *9** 

Հքէ&ԷգՀԽ կաք Հքանիդիս . Ա 538. 

54օ. 54>. 

Մ*4էծ"ա՝ Ա39°* 398* 
Արավակս արրայ * Ա <30. 47։* 47®* 

48օ. 48ւ» 487* 499* 8օ4* 5օ5. 809* 
543* 556. 58*. քօՅ» 634 * 835. 64.0* 

48 
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734 
8 69* 7°9 79* ®8* 109. 17*» ՏՕՅ. 
206* 9x5. *4** *43– 269* *7®։ *82. 
3x6. Յշ5. Յշ6« 345. 349. 4®7• 4^9* 

44<>* 934* 
|յ՝*4*Հ» թւրթպյՀգ-Հ • Ա 439* 

հէքփէ Ա6փ6* 

Մ»4ր* * Ա 7*®* 
մարգարե . ԱՅւօ. 4*7* 449* 

5տ6* ։Յօ. 143* >66* ւ84» 201* 
շււ« 4^3. 48®* 488* 539*543* 543* 
548* 58օ* 898* 897* 68օ* 7®®* 

Ս*"<յ» • * #4 53շ* 

Մպփէ– Ա390* 
Շ֊կպւ * ^ 485* 
8–^ւ« կք*~Ւ*ր • ^ 44®* 
Հակպւհայ($%* Ա5*8. 583. 7*** 7*** 

(V 165. 318* 326. 

8ակպթ+ահ^պէրպ. Ա 48* 83. <48* 
586* 817* IV 43* 98* 289* 471* 531* 
699* 6օւ. §8օ. 

&ակ*բ աարկաւագ. . Ա 689* 

Գակ*Գ *«Լ &"*կՊթ"" * IV «**• 
«97* 

ՀՀակպաա ա*.պթեալ* Ա 44>* IV 568* 
666. 

6~#«ր* 8 ®7®* 
6–**– 4 8—Փ4-* Ա 9®* «67* IV 

439* 
ԱաՏհպֆաւվյ. 8 85* 

օ~քո#աոք |ք քք* • 8 435. 
8«7»«էծա> • (V 4*8* 
85*»»». %աա.1րպյ* Ա^ք 48* IV 8*1* 

Յօ6. $79* 539* ^9* 547* 548* 
6*–#4* IV 551* 
ՀևքապպԷա ։ (\ 384* 
ճ*րրէ*. 43Լ68. 
Հևփթաչյկ . ^ ք71* 478* 

8^ I/»## • IV *5. 36* 4*9* 
8»ք “եահապեա • Ա35. Յ9. 47* 104* 

ւ38. 3(օ« 4^4* 4*8. 464* 465* 471 • 
6(5. 6(7* (V ւ&7* 143* (§6. Յշ8. 
5օ8. 67$* 8^9* 696* 6*9* 6ֆօ* 

8«4«<4 ք«4ք *էր*^յՓ . 8 475* 476* 
8*Հ<4>Ա»ք աբյսթյ . Ա 138-1^0* 9օ6* 

5օց. 5ււ. IV 5օ* 121* 2<Ա* 202* 296* 
3x4* Յշ6» 327* 382* 388* Յ89* 6օ2» 

8-4 • ֊շչ-էՀր» Մ«** Ա 5ք4* 
8»4 • *»ձ« ԱՀ»^»ք/ • 8 ®6* 
8*4 • »»ձ* Պթղք"ֆ * 8 283. 

8«Հ*ձձՀ« . աայ*քն*ք գ վաԿպց * ^ 
584* 

0»4 • ա5«»^»»»4||ձ* Ա41** 5x7* IV 
6(66* 

6*4* քք*յք* Ա *«3–ւշ6. /V 7»* 
8-4* ԼպՀ*կ*պ** 11^»*քք»^ 
Ա 658. 653* 666. IV 458* 4*0* 

8*4* 4^է»^88 • 
Ա596. 

8*4 • ք-քքք^Ժ • Ա358. 353. 
358* 359* 

6*4* ^4քք^* 8* 3*1. 
6*4* &էքՈ"յ1>է 1167Ո10* ***• 
8*4* Յր|ր|»* Ս*^5*97* I* V* 
8թհյկաՀա* աք^ապյթաա* Ա126-187» 
8^.^41»Ա4*®* 5օ9*534* 673* 

583* 6x3. 64օ* 68ւ* IV 96. 66* 85. 

97* (02* (03* (69* ւ8* 19>ր293* 
«80. *63* *64* Յօց* 8*0^ 348* 365* 
336. Յ77* Յ78. 433* 545* 

8-4* էէժ&յէ– Ա 448. 623. 
8-4* *–#**5#* ԱԼ 447* 
8»4 • է*®՛ • Ա 898– 
8*4* 4-ք/#** ^ •Յ** 
8»4 • յկք^Էլ* Ա ։* *3* Յք* 43* *7»* 

268. 3*7* 478* 8 ։»«* ։66* 3»4* 
Յ96. 4*0. $66. 680. 

8-4 IV 1*8. ւ6ւ» 
8-4 • "պՊք&՚Հ • IV *39* *4օ* *5օ. 
8-4* •#ք5քք>*Ա։^4փ.45։* 

IV 65. 

8*4 • •քքէ * Ի 
8-4* <ք(ք^ք Ա7*0* Ի 
8-4 • *–7–7ք– • 8 *73* 
8-4* *ր/քէ*ք–7 * Ա^^* 
80հ. վա%ակ~Հ. ԱՅ։։. Յք6, 
6-4* 4^4–** IV 86* 
8-4 • –4»–ւ* 8 4*9* 
8ք 4 • #–ք4*1«8ք *, IV 458* 
8-4 * ՀԱԼՅ ԱՍՒ«61Լ1^* է(է*ւ6։ 

2X7* "ԱԼ. 687* 
8&%6 յ Ա 8* 4* */$8* *ք5» 844* *§4* 

386* IV 143* 969. ՅօՅ. 
8*ր>*^*Աս6. 
8»Հ»ք* Ա4®(* 
8«4ք^ ^4<յք • Ա *3ք • 
8-Հհ* • ք» *7*# 
8»Հ«* 4^5* Ս>4«&* 
8-Հ- • ^4^ս»յ| • Ա 4*3* 8 *58. 
8-Հ-* 8 “Օ* 
8–Հ– • 4»»* • Ա 447* 494ր $։*• 5»7* 

□ւցւէւշտճ Ե;/ ԼյՕՕՉԼ0 
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678– 584* ք\ €8. 86* 77* րւ4* 1*9* 
ւտր. 198. ։*9* ւ8ր* ւ6ւ. ւ66. ւ84« 

շւ8* 9ւէ* 3»9* 864* 48ւ* 

8"փձփ Ա90* 
0ովա • 1եահապԽա * Ա 117» *7°* 

0 49* 9յօ. 8(8* 
&$էրգա&ա% • ։ւ5* ոց. է88–9ցօ* 

994* *9ծ* *97* Յօ7–Յւէ* 8ւ4» 9ւ5« 
353* 4*7* 485* 696» 01Օ. 679* 0*1* 

19** “79* Յ®1* 899* 397* 898* 4օ»* 
4օ4* 54*–*4** 

0«ւք.ա • Ա 3։* 47* 44** 817* 0 է88. 
ՀՀո»^իա. Ա է13« 114* 

0*1^44 • Շ» 7*7* 
0յկա* §**.&*&*» ^ * 

Ա889* «73* 0 49* *«• 
8«է^ա><ւ« «քայէ* Ա *3#. 9ձՅ. 

34«* ՏցՕ* 0 9ւՅ. 436* 
0<ու^աէօ# • ^ «9* ՏՅՅ* *34* 

^–ք<9 ք *դ"նւապւ . Ա 4*7* 898. (՝ 
55*. 

%աբաապարգա% . Ա 889* 

\աափրա. 0 «37* 
^աէԼաաքա. 0 483. 

^4ք»® կա* Ղէէղք" Գ*ա * Ա 99* 
909* 936. »54* (V 37** 89ւ* 

^եղ*» հպյէ^* Ա*10* I* |։** 8է8. 

64ւ. 7°°* 
նևաթԼրքՆՀ, կա* %1ր*թ1,Իխ*, 

^ԼաթերոԽ . ա. \յԷաթևրոԽ • 

հԼքձ*ա.աեոզ. 0 <օՏ* 44<>* 

%Լաա*րի"" • Ա 7** 
նէյաէՀ* Ա 36Օ-380. 864* 865. 388. 

\,էրր*է» հւՀՍ^Յէ" Ա348* 34ց* 
%ԼթաԽ*փ»ո • Ա619* 
\,էապպի* . 13*477* 

\էէԱա՝ I՝ ։79* 
\յԷկ*ոէՀյէ»* արբայ. 0 397* 
1ւքք»լ» 4կր • 0 401» 
\^կոն. Ա 601« 8օ9. 
%Հկ*պողխա , «ք 4 %քքկէՈգօքխ» , 

IV 87. ։88. Յքէ* 4*4* 
%Է»թևրո\, #/ւ և\Էաթևրխ»%է %ի*Լ 
թէրքէեկՀ Ա4Ա* 4*4* 8է1* 0 70. 

8$* 1&4* **3. 
%(»»կ"յէղք • 0 898. 
%ք*Օրր*յ. 0 «3. 
%կ*քփա*կա* \խպՀարօ * Ա 68. 5ց. 

984. 890. 4>9* 488* 546. 56օ. 7*4* 

0 4ւ* 98* 195. 979* 319* 4®1* 488. 
ՆՀ/* Ա4«4* 0 ւ64« 

^ւձւա . Ա 689. 670. 679—678* 
\,**ր Հ«յ«ք. ա • է) Ոէէաա%դ%*է.պպքա» 
էԼայաա-հք,. 0 ւ9. 

0680. 
Ո~«աձ. 0 388. 

*+**&՝ 0 «։• 
1կյ“^* Ա84** 

Որք#"** Ա ^ 
Ա 1Յ7-140. ւ5ւ. 155. 158. 

Ռ»8«* 
(1Ն»+րք.~. կաՀ՝ ||%»փքՀաա. Աւ65. 

171. 174-177* *79**®9* ւ86. 0 68. 
4*0. 4*1* 

Ո«#ք–. Ա «7– 
0<4 ւթաաՅւ (V 486* 

#"1»"^* Ա7®8* 
ՈՀրէ– Ր՛ 6»>* 

0#* Ա 4*0» ։»*• 638. քՀ ա, »8յ. 
Յօ6* 344* 4^4* 49®* 

Օր-գքԱ*. * 366. 
Ոքքփւփ կաՀ՝ (կւսէէփ**. Ա 4Ա- IV 

ւց5. 398. 

0պֆւէպխա 4^* 0 *98* 
ԱսքԽաքէ–» • Ա ւ5տ–ւ55. 

Ոէ,լ4*/* 131*44* «47* Ա8. ւ6։. 374* 
375. 0 487* 

ք\փէո1ի*ձ**, 4^1 4 \յփէյխ*Խ$ա . Ա 
ւ38–ւ4>* 148-148* ։5ւ. ւ5». 155– 

1&7* 189* ւ8օ. 

Ա ։83* **8* ^ ւ8* 
904* 4®»* 488. 

ափ*ա * Ա4*։* 887* 0 ։73. 
%ախա^*, պ-փաւյխէ», ^ախաՏկ ոս» 
ա* 8|պթմկւհք 

պադևսաթ կա* ^ապևաՀՆկ. Ա 
96. ՅՅօ. 583. 0 7** *56» 167. էէՏ* 

938. 357* 378* 
Գ»4"Տ կա* %աՀ"ն , %ամբ»Խ , 
պա/քավ* 1\ 4*9* 4®** 4*3. 4*®* 
453. 53օ* 535. 557* 678. 588. 633. 

709* 7*4* 0 ®9* ։5օ. 17*. 178.904* 
943. |5ւ* Յ19* 391. 36է« 483» Հ9օ* 
489. 488» 489* 

պա,էր*քա*կա* %հվա . Ա 4*8* 4*9* 
584* 686. 889. 0 17Յ. >74* 349*378. 

%ՏսԽհփրա կ»հ* %է^»ևվրոսա • 0 65. 

198. 990* 348* 

փկք>* • 0 «3. 
8|աիպբ* Ա84օ« 34** 348* 0 38. 9էձ» 

4$0. 4®9. 

□ւցւէւշտճ Ե;/ ԼյՕՕՉԼ0 



736 
%ափն*ափ*ա աշակևրա ակար ալ/. 
Ա 5*8. 

1*»^՛ աաաքնորգ 0կխ֊թար Ա634* 

ՊաՓ • էրքձ^ր՚-յ Մ-է-րր/ • Թ 
։65. ւ6ց. 176—182. 187* 

ևպէակապաա» 179* 

^ափ • \\ևփալա • Ա ^5օ« 

^~փ • հպյր IX »7®– 
986. 

%»փ* հպյր^* Ա 5ք I* 649* ®®0. 659* 

683. ք\ 68. 01* 399* ՅՅէ. 353. 354* 
Պ–»^ . միա^ակԱաք . Ա 67* 210-993. 

ք\ 599* 593* 597* 
4*^ Գ"***#"» . Ա 9** 93* 

433. 488« 647* ։®7* Յ98. 4^7* 

4*** 47®* 49°* 
%պջք~ե» Ա647* 
^արաակևի . Ա 660-664* 
<կպջր*ա « ա • ^ափճաախա . 

^ևղկան կամ* ^նպԼնիաա * Ա 916. 

9*9* 
Հր^յթ* Ա 7°4* 

զձ%թ»«.4ք» . Ա 6օօ* թ. Յ96. 401* 
^կևնաապպխք . (V 998. 

պևափադա . Ա 4®®* <9ր• 
^4«յա« այարայ • ԱՏ7«* 

V–* «շ«4*ր– Ե«րր*ր/ • «ւ»»* 
• ասւյպթևալ* Ա $9* ւ6օ* 364* 

305. 47®* Բ* ®7* ք®®* >®9* 989* 449* 

47«* 888* 
Պ*–« 4այրապևա» Ա5օ. ք\ 449* 

V"** նպէակապաա * (V Յց6. 

V»* հ"*Ո&՝ (\ 196. ք99* 904* 906. 

998. 904* 368. 306. 399* 401. 
^8րա. մպթ»աա.որ • Ա *7։"*77՛ 

V– ՚ւ^1*՛^ • Ա«ք 
V»* *Օք ^ 
տ*քէ#“* Բ֊ *97– 
*4^*«*. -• 1–^– 
Vլ»4«– - 1հ*է՛ Փք–Ա87. 
V#»* 4–*^ V#»*–. «ր*^– 

•էհք՞"՛ Ա67&–«79* 
Ա 4>7* *»<»♦ 4»4– 4^* 4*9* 

4®օ. 4®ւ* 4®®* 4®9* 4®®* 4®6* 6ւ։. 
891. 897* ՏՅօ. 543. 653. 887* 568* 
870. 879. 678. 878* 886. 899* ®»4* 
695* 633. 6Յ9. 643. 646* 689* 689. 

®94* 700* (V 98. 96.38* 36. 4։–4®* 
68. 70. 7** 77* 7.®* ®»* 8®–§1* 9®* 

98. >03. ։օ8. ւօ8. ։օց. ււէ–էւ5. 
119* 190. 138. 190. ւՅՏ. >40. 1Հէ» 
167—173* ։85. |86. 189. 198* 108* 
9օՅ. 916. 943* 94®* 983—956. 960. 

97®* 986. 988. 906. ՅէՅ—ՅւՏ. 391. 
398-331* 845. 34®* 346* 383* 354* 
365. 36®. 388. 4»9* 439. 449* 4®®* 

488* 480. 
Պ/է-ր 0*687* IV 85. 344* 

\4*ք^ • ^ 4®7* 
^Ոէ1։ ^ 77* 37®. 

1ք*քք*** IX ®8* 
ՀիաաՀան կա* ^ափրխձ . Աէ63. 

• Ա 6ց®. 
^^4* Ա®®®* 
պ*պք,կրաաէ. Ա«0 

^934* 

պ»ապկէա. ք\ 9x3. 
պ»աա+1ր%ա. (V «4* 

ԳրՓ”(փ* Ա®8®* ®®7* 
%ապր4կա§. (4 898. 

V"կ""Փ~ * Ի 4®9* 
^«օւար* . (V 4®0* ՜ 

^ պարզանա « Ա 89—85. 87* 88. 

555. (V 40®* 

IX®0** •՝ *97* ®*8* 
Գդ– "«”ք7 •“1^—^քք*^ • <*֊ 

4®8. 471# 

VI* «ք • Կրէ*^ • ^ 8տ8* 
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աշակնրա \Հնա*ձփ . Ա 4օ8. 

ք\ 1®5. 

«է* 04»7* Ռ 86* <46* 
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1)4^ւԱո«ք Աէրրենէսա, 

X##. Ա 567* 1օ6. II6*. 533. 
զէրրևպՀան եափակաարա* Ա 7** »* 
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2օ6. #44* 

զէրրևափաԽ հացը Հա%ակա%այ . Ա 
»70. 

Աևքփ+մձ . Ա 65». 659* 
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4®4* 471* 
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887. 806. Յ07. 331—333. 364* 4*3* 
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678. 5ց8« 
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(V 458* 460. 

□ւցւէւ26ճ ԼյՕՕՉԼ0 



ա 
հպյ(&* (՝ 473. 

զպաաԽքա» Ա 8օ* 
քքպֆէփ+յե. քՀ 349* 449* 4«0. 
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5րքր*«Հ» »ք 4 $ջ*փ*գա\ 30*. 
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Հաևափւձ. 0 386. 
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՛Ոստ Եօօէ 8հօս1ճ Ե© րօէսրոՑճ էօ 
էհ© ԼւԵր&րյր օո օր Ե©քօր© էհ© 1&տէ ճ&է© 
8է8.աթ©ճ Ե©1օա. 

ճ հո© օք Ց\^© օ©ոէտ & ճ&յ 18 ւոօսրր©ճ 
Եյր րօէ&ւառտ ւէ Եօյրօոճ էհ© տբօօաօճ 
էսո©. 
Ո©&8© րօէսրո բրօաբէ1յ. 
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